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

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2012-06
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HANGSZEREK 
CSENGETTYŰKKEL

Csörgő

Nagyszerű ritmikus hangszerek, amelyek még 
hangerőben elviselhetőek és ennek ellnére jó szórakozást
nyújtanak. Egy kis különlegesség minden nyár- vagy 
iskolazáró ünnepélyre, a gyerekek egyszerűen üthetik 
a zenére a ritmust. Egy csodás koncert, kombinálva a
kanáldobbal és különböző hangzású hangszerekkel. 

Kézicsörgő
1 Tegyünk a bükkfakarikára közvetlenül a tubusból egy kis darab bar-
kácsragasztót és ezt a helyet tekerjük át néhányszor velúrbőrszalaggal. 
2 Fűzzük rá a csengettyűt, majd tekerjük át ismét néhányszor a szalagot a
ragasztóval ismét be kent karikára. Így mindig némi tá volság alakul ki az
egyes csengettyűk kö zött, hogy ne érintkezzenek közvetlenül egymással.
3 Folytassuk to váb bra is ezt a technikát, köz ben rendezzük el a csengety-
tyűket méret szerint. A legkisebbel kezdjük, a legnagyobbig továbbrakjuk,
majd ismét egyre kisebb. Min dig csak annyi ra gasztót tegyünk rá, hogy
könnyedén köré lehessen tekerni.
Száncsengő
1 Szabjuk le a henger alakú pálcát kb. 20,5 cm hosszúságúra. 2 Fes sük
le a markolatot és a fagolyókat tetszés szerint akrilfestékkel. 3 A szán -
csengőt fentről lefelé készítjük el: Ragasszuk fel a legnagyobb fa golyót a
pálcára és hagyjuk meg száradni. 4 Fűzzük rá a csengettyűket úgy a pál-
cára, hogy különböző méretek váltsák egymást. Így nem alakulnak ki túl
nagy távolságok. 5 Most tűzzük rá a favirágot és a markolatot a henger
alakú pálcára. Ellenőrizzük le, hogy az egyes részeknek van-e elég helyük
rajta. Ne legyenek se túl szűkösen, se túl távol egymástól. A hangzást
most már szintén letesztelhetjük. Mind egyi ken lehet még most korrigálni.
6 Ragasszuk fel a kisebbik fagolyót a pálca alsó végére. 7 Rögzítsük a favi-
rágot a bükkfapálcához és a mar  ko lathoz is ragasztóval. 8 A használat előtt
hagyjuk jól megszáradni.

SZERSZÁMOK
Faenyv Original - UHU 
(Cikkszám 19311, 19312, 19313) lásd FK 2011 / 12  244. oldal

Junior fűrész - PEBARO 9
(Cikkszám 3050) lásd főkatalógus 2011 / 12  128. oldal

TIPP
Kézicsörgő

Különösen csinosan néz ki, ha a csengety-
tyűk mindig középen vannak egy vonalban 
a bükkfagyűrűn. 

Száncsengő

Hagyjuk, hogy a gyerekek a csengettyűk 
helyét többször is megváltoztassák. Ezáltal
különböző hangzások alakulhatnak ki és min-
denki megkaphatja az ő egyedi hangszerét.

Csengettyű
(Cikkszám 7400, 7402, 7404) 
lásd FK 2011 / 12  444. oldal

Kézicsörgő
Bükkfagyűrű - Ø 95 mm 
(Cikkszám 6553) lásd FK 2011 / 12  81. oldal

Velúr bőrszalag - 3 mm
(Cikkszám 7691.. középkék-60) lásd FK 2011 / 12  519. oldal

Barkácsragasztó, olló
Száncsengő
Fa - ugrókötélfogantyú
(Cikkszám 1560) lásd főkatalógus 2011 / 12  83. oldal

Bükkfarúd - Ø 4 mm
(Cikkszám 1451) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

Fagolyó furattal - Ø 15 és 20 mm
(Cikkszám 1550, 1552) lásd főkatalógus 2011 / 12  75. oldal

Virág - fa
(Cikkszám 7026.. piros-30) lásd FK 2011 / 12  79. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. cs.piros-35, azúrkék-60) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  369. oldal


