
Mindegyik szerencsedoboz egy áll-
ványból és egy dobozból áll. 
1 Tűzzük össze a dobozt és ragasz-
szuk le a füleket ragasztóstifttel. Rög-
zítsük megszáradni egy facsipesz-
szel. 2 Rajzoljunk fel az elejére fe-
kete Permanent Marker fi lctollal egy 
mezőmotívumot (pl.: gombákat, kati-
cabogarakat ...), majd színezzük ki 
fi lctollal. Hangsúlyozzuk ki a továb-
biakban a mezőt csillám Liner fes-
tékkel. 3 Feliratozzuk az állványt is 
szintén csillám Liner festékkel és 
hagyjuk megszáradni. 4 Stancoljunk 
ki a tónuspapírból lóhere leveleket 
különböző zöld árnyalatokból. Ra-
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gasszunk néhányat az állványra, a 
többit beletölthetjük a dobozba. Most 
ragasszuk össze az állványt a tete-
jén lévő él mentén. 5 Díszítsük a do-
bozt és állványt egy katicabogárral. 
6 Végül töltsük meg a dobozt és 
tűzzük az állványba. 

Rendeljünk hozzá szerencsehozót:

 Szóródísz szerencsehozó - polirezin 

 Kéményseprő és patkó 
ragasztóponttal, kétféle.
Méret: kb. 1,5 és 2,5 cm
Vastag.: kb. 0,4 és 0,7 cm 
 602754  20 db/ cs.  .............................  920,— 

TIPP

ALAPANYAG
 Ajándékdoboz 

 A kicsi ajándékdoboz 
ajándékdobozként kisebb 
meglepetéseknek (pl. Hús-
vét, Anyák vagy Apák napja), 
asztali kártyának vagy esetleg adventi naptár-
ként is. A dobozt egy állat vagy egy fi gura for-
májára egyedileg kivághatja vagy egyszerűen 
szögletesnek is hagyhatja. Ha pl. átfúrja, 
akkor fel is akaszthatja - kül. alkotások után 
sok használati mód és pompás ajándékok 
keletkezhetnek. Saját elkészítés. 
Dobozméret:  4,5 x 4,5 x 4,5 cm
Teljes méret:  10 x 4,5 x 12 cm
Szín: fehér
Vastagság: 250 g / m2 
 400901  10 db/ cs.  ..........................  1.120,— 

 Permanent Marker - készlet 

• kitűnően törlés- és vízálló fólián, műanya-
 gon, fémen, hungarocellen, üvegen, porce-
 lánon, fán, bőrön, kövön, CD-romon, 
 papíron, kartonon stb.
• univerzális filc fólia-vetítéshez  
• DRY SAFE: néhány napig is nyitott lehet, 
 nem szárad be (Teszt  ISO 554) 
• aromaszegény, gyorsan száradó tinta  
• magas színintenzítás 
• formás kemény műanyag dobozban 
• xylol- és toluolmentes 
• fényálló 
• fekete és zöld szín időjárásálló 
• zárt hegyek

Vonalvastagság: kb. 0,6 mm
 500081  4 db/ cs.  ............................  1.820,— 

 Csillám tubusos festék - MARABU 

Szín: kivi
 50136152  25 ml/tubus ....................  950,— 

 Katicabogár - fa 
 Félkör alakú bogár 
ragasztóponttal.
Méret: kb. 2 cm 
 602674  6 db/ cs.  ...............................  400,— 

 Lyukasztó - lóhere nagy 

 Motívumméret: kb. 2 - 2,5 cm. 
 401056  per  db  ..............................  1.310,— 

Tónuspapír (term. papír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. v.zöld-51, fenyőzöld-59)

Filctoll piros és zöld
Ragasztóstift, facsipesz


