
1 A mintákat a másolópapírral a
megfelelő színes rajzlapra átmásol-
juk és a következőket vágjuk ki: a
csillagokat, a karokat, a lábakat, a
kezeket  és a cipőt 2szer vágjuk ki.
2 Az angyallánynak a szárnyakat a
test mögé ragasztjuk. Végül a hajat
az arcra helyezzük, majd ráhelyez-
zük a testre és az arany gallért pedig
rögzítjük. 3 A kezeket a karra ráhe-
lyezzük és a testen rögzítjük. Itt az
alsó kézélt még nem ragasztjuk rá. A

lábakat és a cipőket a test mögött
rögzítjük. 4 Két kis darab ajándék-
szalagot az ollóval begöndörítünk
és a hajra ragasztjuk. A szívet piros
színű barkácsfilcből kivágjuk, egy
nagy csillagot ragasztunk rá és
mindkét oldalra egy kis darab arany -
zsinórt helyezünk rá. Végül a szívet
a testre ragasztjuk és az arany -
zsinórt a kéz mögé helyezzük. Most
az arcot a piros és fekete lakkfilccel
felrajzoljuk. 5Az angyalfiúnak szintén
először a szárnyakat a test mögé
ragasztjuk. Végül a hajat egy nagy
csillaggal a fejre rögzítjük és ráhely-
ezzük a testre. 6 Majd a két kisebb
csillagot a ruháján rögítjük és az arcot
felfestjük. 7 Végül mindkét angyalt

Ajándékozzon kedves
ismerőseinek egy ked-
ves örömöt - szívélyes
karácsonyi üdvözlettel.
Két varázslatos égi
követ díszíti a csinos,
egyszerű üdvözlőkár-
tyát, ami sok ráfordítás
nélkül elkészíthető.

egyenként egy dupla kártyára
ragasztjuk. Így az arany égi követe-
ket már oda is ajándékozhatjuk!
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Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/qm
(Cikkszám 2023.. fehér-01, bőrszín/zerge-07, arany-18, 
piros-30) lásd főkatalógus 238. oldal

Szögeletes dupla kártya
(Cikkszám 2127.. szalmasárga-11) lásd főkatalógus 260. oldal

Barkácsfilc - méteráru (45 cm széles)
(Cikkszám 6720.. piros-30) lásd főkatalógus 474. oldal

Dísztollak - Marabu
(Cikkszám 7521.. fehér-01) lásd főkatalógus 481. oldal

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2289.. piros-30, fekete-90) 
lásd főkatalógus 326. oldal

Polyszalag (ajándékszalag)
(Cikkszám 7704.. arany-18) lásd főkatalógus 418. oldal

Aranyzsinór
(Cikkszám 752918) lásd főkatalógus 419. oldal

ÜDVÖZLŐKÁRTYÁK ANGYAL

Arany égi követek

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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