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Vicces csomagok anyának, apának, nagymamának és 
nagypapának. Az arcokat különféle frizurával, szakállal, 
bajusszal díszíthetjük, használjunk olyan kedves színeket, 
amelyek az adott személyhez leginkább illenek.  

BARKÁCSOLJUNK PAPÍRRAL

Ajándékcsomag

1 A kartonkorongokat bőrszínnel 
fessük le. Száradás után az arcot 
és a hajat felfesteni, ragasztani. A 
nagyobb felületekhez használjunk 
plakátfestéket, a kisebb részleteket 
fi lctollal rajzoljuk meg. A szemnél a 
fehér részeket egy fadarab vagy egy 
nyárs segítségével pecsételjük. A 
készre színezett korongokat ragasz-
szuk rá a fenekes tasakra. 2 A hajat 

a kívánt színben  gyapjúból formáz-
zuk, majd barkácsragasztó segítsé-
gével ragasszuk. 3 A nyakkendőt, 
az ing gallérját és a masnikat vág-
juk ki a hajtogatópapírból majd ra-
gasszuk. A karton- és papírrésze-
ket ragasztóstifttel rögzítsük, azért, 
hogy ne képződjenek hullámok. 
4 A kész tasakokat töltsük meg, 
majd kerekfejű kapoccsal zárjuk le. 

ALAPANYAG

 Fenekes tasak / mintatasak 

Robosztus tasak erős nátron-
papírból stabil fenékkel, amely 
által jól és formatartóan megáll. 
Védi a tartalmat és csodásan 
alkotható. A felső végén hármas 
lyuk az egyedi lezáráshoz kerekfejű 
kapoccsal (cikkszám 101047) vagy egy 
laposfejű kapoccsal (cikkszám 101048). 
Szín: natúr
Vastagság: 120 g / m²
Méret: 120 x 305 x 50 mm 
 401760  per  db  ...................................  70,— 
 401761  250 db/ cs.  ........................  7.560,— 

 Kerekfejű kapocs 
 Sárgarézzel bevont.
Hossz: kb. 25 mm 
 101047  100 db/ cs.  ...........................  660,— 

 Korong - karton 
Erős kartonból, jól festhető.
Méret: Ø 9 cm
Szín: mindkét 
 oldala fehér
Vastagság: 825 g / m²
 400144  per  db  ...................................  70,—  
  10   db -tól ...............................  60,— 

 Hajtogatópapír - Mini Designs 

 3-féle motívum 
10 különböző színben, 
pl. origamihoz, 
tangramihoz és 
fl origamihoz.
Méret: kb. 15 x 15 cm
Vastagság: 80 g / m² 
 401839  120 lap/ cs.  .......................  2.280,— 

 Dacta Color - CREALL 

Egy vízbázisú plakátfesték a papíron, 
kartonon, üvegen, textílián stb. való 
festéshez. Nagyon jól tapad sima 
felületen, száradás után matt, 
vízzel higítható

Színek + Számok:
fehér-01, bőrszín-07, sötét-sárga-19, 
sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501283 ..  1000 ml/üveg ...............  1.650,— 

Gyapjú-Quickstep ELISA
(Cikkszám 501475.. sárga-10, sötétbarna-89, fekete-90, 
szürke-94) 

Ecset, fi lctoll, hurkapálcika vagy nyárs, 
olló, ragasztó stift, barkácsragasztó

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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