
1 Másoljuk át a katicabogarat és a
kis lóherét a vékony, a nagyobbik
lóherét és a gombát a középső és a
szerencsemalacot a vastag nyárfa-
furnérlapra, fűrészeljük ki és fúrjuk

ki a szükséges lyukakat. 2 Az éleit
csiszoljuk le majd a motívumokat
fessük le Patio Paint festékkel. A
gomba mindegyik részébe szórjunk
ezüst színű csillámot a még nedves
festékbe. 3 A száradás után ragasz-
szuk a katicabogarat a malackára. 
4 A kisebb lóheréhez tekerjünk fel
egy darab vastag virágdrótot,
tűzzük rá a lóherét majd rögzítsük a
malackára. 5 Kössük rá a kockás
szalagot a malacka hasára és
ragasszuk ezt rá a nagy lóherére. 
6 Lássuk el a gombákat chiffonsza-
laggal akasztónak. Díszítsük a
gombát kis ágakkal. Ezeket drótoz-
zuk össze vékony kötöződróttal, a
drótok végeit tekerjük loknira és ezt

Hamarosan megint eljön
az idő - az új év már az
ajtó előtt áll! Az ünnepség,
ahol minden rokonunknak
és barátunknak sok sze-
rencsét kívánunk a követ-
kező évre. Ezek a kedves
szerencsehozók fából
különösen személyes 
ajándékok, amelyek deko-
rációnak is alkalmasak! 

ALAPANYAG
Nyárfafurnérlap 600 x 300 mm, 4 mm/6 mm/10 mm
(Cikkszám 1338/1342/1350) lásd főkatalógus 71. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd főkatalógus 370. oldal

Csillám
(Cikkszám 2393.. ezüst-92) lásd főkatalógus 376. oldal

Kockás szalag - Karintia 10 mm
(Cikkszám 7785.. borvörös/fehér-39) lásd főkatalógus 449. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 10 mm
(Cikkszám 7773.. fehér-01) lásd főkatalógus 448. oldal

Fagolyó fél Ø 10 mm
(Cikkszám 1572) lásd főkatalógus 75. oldal

Kis ágak

SZERSZÁMOK
Grafit másolópapír / Pauszpapír
(Cikkszám 9100) lásd főkatalógus 254. oldal

Ceruza, ecset, ragasztóanyag, fúró Ø 1,5 mm
Lombfűrészív Pebaro 750N
(Cikkszám 3001) lásd főkatalógus 126. oldal

Lombfűrészlap, közepes No. 5
(Cikkszám 3030) lásd főkatalógus 127. oldal

Csiszolópapír EasyCUT, közepes K 100
(Cikkszám 3562) lásd főkatalógus 132. oldal

Virágdrót Ø 0,35 mm
(Cikkszám 7109.. barna-80) lásd főkatalógus 446. oldal

Virágdrót fapálcára tekerve Ø 0,65 mm
(Cikkszám 7119.. égetett-00) lásd főkatalógus 446. oldal

Hobby Line - lakkfilc 1,2 mm
(Cikkszám 2275.. fehér-01, fekete-90) lásd FK 367. oldal

SZERENCSEHOZÓ 
FÁBÓL

Boldog 
új évet!

a díszt rögzítsük a gomba szárá-
hoz. Készen is vannak a sze-
rencsehozók. Így már semmi sem
sikerülhet rosszul az új évben! 

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-
kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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