
LENYŰGÖZŐ GIPSZKÖTSZERBŐL

Lilly -a zsiráf!

1 Ahhoz, hogy a zsiráf elérje a hosz-

szú nyakát és a tipikus fejformáját,

2 kartonhenger, egy Ø 100 mm-es

hungarocellgolyó és egy papírpohár

szükséges. A kartonhengereket

kös sük össze egy hosszú csővé

csomagolószalaggal. A fejhez a pa -

pír poharat és a hungarocellgolyót

ragasszuk össze és helyezzük a

kar  toncsőre. Végezetül a fejet tegy-

ük fel a zsiráfnyakra, a közepére

egy osztott hungarocellgolyót ráté-

ve és rögzítsük csomagolószalag-

gal. A sze mekhez fe lezzük meg a

kisebb hungarocellgolyót és ra -

gasszuk rá UHU por ragasztóval. 

2 Mártsuk a gipszköt szert langyos

vízbe, majd a feles leges vizet húz-

zuk le (lásd leírás).  Először az ill -

esztési felületet has, nyak és fej

között kell bevonnunk, hogy egy

stabil kötés jöjjön létre. Most kössük

be a zsiráf maradék ré szét, simít-

suk simára a felületet és hagyjuk

megszáradni. 3 A zsiráfot ala poz -

zuk le sárgára, hagyjuk száradni majd

rajzoljuk fel az arcát és a foltokat. 

4 Kétszínű dekorgumiból vág junk ki

szíveket és ragasszuk ala    csony

hőm. ragasztóval a fejre elállóan

jobbra és balra. Most a fe kete és

narancs színű pipatisztítóból for-

máljunk szarvakat és szempillákat

majd ragasszuk szintén rá a fejre.

Végül tűzzünk egy-egy makramé

golyót a szarvakra. 

Nyugtató, kreatív, fantáziadús - ez mind jellemzi a
gipszkötszerrel való munkát. A kis és nagy művészek
játszva készíthetnek egyszerű módon különböző
modelleket. Ez a technika lehetővé teszi minden-
kinek a csodás végeredményt!

VOLT EGYSZER EGY NAGYON ERŐS
ÉS GYÖNYÖRŰ ZSIRÁF 

VALAHOL EGY NAGY
ÁLLATKERTBEN ÉLT 

NAGYON FENT HORDTA A FEJÉT
MERT FENT JOBB VOLT AZ ILLAT

VOLT EGY VÁLASZTÉKA IS 
HISZEN EGY KICSIT HIÚ IS VOLT

EGY IGAZI DÁMA VOLT
ÉS LILLY VOLT A NEVE

A NYAKA KESKENY ÉS HOSSZÚ VOLT
ÉS A JÁRÁSA NŐIES

ALAPANYAG
Gipszkötszer 
modellezéshez 

Modellező szövet 
natúrgipszből és 
szövetből, különösen 
csúszós és jó modellezéshez. Modellező -
szövet maszkok, formák és domborművek
stb. egyszerű elkészítéséhez, modellezés
drótformákon és luftballonokon, egyszerű
használat már az általános iskolától. 

Hossza: 2 m, szélessége: 6 cm
8412 10 db/cs. .............................2.210,—
84120 56 db/cs. .............................9.460,—
841200 560 db/cs. ........................69.440,—

Papírpohár
(Cikkszám 21081) lásd főkatalógus 276. oldal

Kartonhenger
(Cikkszám 2148) lásd főkatalógus 268. oldal

Osztható hungarocell golyó Ø 300 mm
(Cikkszám 76073) lásd főkatalógus 465. oldal

Hungarocell golyó Ø 50 und 100 mm
(Cikkszám 7611 és 7613) lásd főkatalógus 465. oldal

PP - csomagolószalag
(Cikkszám 22391) lásd főkatalógus 232. oldal

Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, mandarin-20, 
cs.piros-35, nugát-80, fekete-90) lásd FK 328. oldal

Dekorgumilapok
(Cikkszám 8447.. sárga-10, barna-80) lásd FK 254. oldal

Makramégolyó Ø 20 mm
(Cikkszám 6532.. sötétbarna-89) lásd FK 484. oldal

Pipatisztító extra vastag
(Cikkszám 71501) lásd főkatalógus 472. oldal

Pipatisztító
(Cikkszám 7160.. fekete-90) lásd főkatalógus 472. oldal

UHU por
(Cikkszám 1959) lásd főkatalógus 230. oldal

Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 1924) lásd főkatalógus 234. oldal

Ragasztópatron
(Cikkszám 19241) lásd főkatalógus 234. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


