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Csodaszép nyári barkácsélmény! A halacskákat egy 
perlonzsinórral felakasztjuk vagy egy tapadókoronggal 
az ablakra rögzítjük, így a kék ég olyan lesz, mint egy 
hatalmas akvárium! 

BARKÁCSOLJUNK AKRILRÉSZEKKEL

Csillogó halacska

1 Az akrilmedál mindkettő felét 
belülről konfetti csillám ragasztóval 
egy simító segítségével befestjük 
és egy éjszakán át száradni hagy-
juk. 2 Az akrilmedál egyik felét úgy 
használjuk, hogy az akasztója fel-
felé nézzen, ha később fel szeret-
nénk akasztani. A másik akasztó-
nyílás előre nézzen, hogy a szájat 
fel tudjuk ragasztani. 3 Krepppapír-
ból uszonyokat vágunk. A felső 
széleket egy kissé széthúzzuk, 
hogy hullámos legyen. Barkács-
ragasztóval az egyik fél medálba 

ragasztjuk és a másik felével le-
zárjuk. 4 A halacskát egyik oldalán 
vagy mindkettő oldalán díszítjük: 
rezgőszemeket ráragasztjuk. 5 Szí-
nes papírmaradványokból kivágjuk 
a szájat és ráragasztjuk az akasz-
tóra. 6 Window Color kontúrfesték-
kel pikkelyeket rajzolunk és 1 – 2 
órát száradni hagyjuk. 7 A felakasz-
táshoz a nylonszálra akrilgyön-
gyöket fűzünk fel. Az ablakhoz 
történő rögzítéshez UHU-Allplast 
ragasztóval a tapadókorongot a 
halacskára ragasztjuk.

ALAPANYAG

 Akrilmedál 
2-részes, átlátszó, a 
beltéri dekorációkhoz.
Méret: kb. 9 x 4 cm
 300141  5 db/ cs.  ............................  1.300,— 

 Konfetti 
csillám-
ragasztó 
készlet 

Tartalom: 
● 6 tubus egyenként 118 ml pillangó 
 rózsaszín, szív piros, tengeri állatok kék, 
 csillag arany/ezüst, csillag kék/ezüst, 
 hatszöglet színes
 401710  per  cs.  ..............................  5.870,— 

 Window Color 
kontúrfesték - 
KREUL 

Színek + számok:
arany-18, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501940 ..  80 ml/üveg ...................  1.160,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 14 mm 
 300534  50 db/ cs.  .............................  560,— 

 Öntapadó lyukkal 

Méret: Ø kb. 35 mm
 300556  per  db  ...................................  60,—  
 ab  50   db  ................................  40,— 
Krepp-papír
(Cikkszám 401481.. különböző színekben)

Csiszolt akrilgyöngy - színes
(Cikkszám 700145)

Perlonszál / nylonszál
(Cikkszám 700305)

Színes papírmaradványok

Ragasztó simító
(Cikkszám 401694)

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298)

Allplast - UHU
(Cikkszám 400045)
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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.

BARKÁCSTIPP
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