
Gyertyatartó kéz:
1 Készítsünk elő egy sima munkala-
pot. Nyújtsuk ki a modellezőmasszát 
gyurmasodróval kb. 3 – 5 mm vas-
tagságúra. Tegyük rá a kezünket 
enyhén kifeszítve és vágjuk ki egy 
modellezőpálcával az ujjak mentén. 
Simítsuk ki az éleket nedves ujjal. 
Formáljunk a kézből egy tálat úgy, 
hogy az ujjakat hajtsuk némileg fel-
felé. Így szárítsuk meg a levegőn 
vagy sütőben 100 °C-on. 2 Most 
ragasszunk a gyertyatartóra tetszés 
szerint mozaikköveket. Hagyjunk 
szabadon a közepén felületet gyer-
tyának vagy teamécsesnek. 

Levegőn száradó modellezőmasszából barkácsoljunk egy 
gyertyatartót, amely később egy szép emléktárgy lesz erről 
a fontos napról. Különösen praktikusak a készre stancolt 
papírkezek a csoportképhez, plakáthoz, stb. 

Bemutatkozókép:
1 Alapozzuk le a stancolt kezeket 
fedőfestékkel. 2 A száradást köve-
tően ragasszunk rá egy fényképet 
vagy egy fénykép másolatát, majd 
húzzuk ki a kontúrt Perlenmaker – 
Pen gyöngyfestővel. 3 Ragasszunk 
fel nevet címkékkel, ehhez ha szük-
séges használjunk csipeszt. 

Rendeljünk mellé hozzáillő gyertyát:
Tömbgyertya - 60 x 40 mm
(Cikkszám 301185.. fehér(Snow)-01 vagy kül. színek)

Teamécses / Rechaudgyertya
(Cikkszám 300254)
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TIPP

Gyertyatartó kéz
Alátétlap műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Modellező faeszközök - CREALL
(Cikkszám 301021)

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298)

Tál vízzel

 BARKÁCSOLJUNK 
ELSŐÁLDOZÁSRA

Biztonságban 
Isten kezében

BARKÁCSOLJUNK 
LSŐÁLDOZÁSRA

 Kéz - stancolt rész 
 Kistancolt kéz 
erős papírból.
Méret: 14,3 x 11,5 cm
Vastag.: kb. 100 g 
 401695  100 db/ cs.  ........................  1.930,— 

 Modellezőmassza - JOVI 

 Levegő hatására 
száradó, puha 
massza, gyerekek 
és felnőttek is könnyen megmunkálhatják, 
vízbázisú, CE és CEE pecséttel. 
Szín: terrakotta 
 30123683  1 kg/ cs.  ........................  1.010,—  
  12   cs. -tól .........................  950,— 

Mozaik mini - kerámia
(Cikkszám 301204.. színesen kevert-99 vagy kül. színek)

Perlenmaker - Pen 
(Cikkszám 501351.. kül. színek)

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO
(Cikkszám 501736)

Fénykép, ecset, ragasztóstift

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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