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FÉNYLŐ KIRAKÓK

Halló 
napsütés!
Egyszerű módon varázsolhatunk festetlen, fehér 
kartonkirakókból színes, fénylően egyedi tárgyakat.

1 Először rajzoljuk elő a napot a szu-
blimáló ceruzával. Ez a ceruza erre
kiválóan alkalmas, mivel né hány óra
után vagy ha nedvesség éri azonnal
eltűnik és nem hagy maga után ronda
kontúrokat. Fes sük ki a napot sárga
színű MUCKI - barkács festékkel,
majd satírozzuk némi na rancs sár -
gával. A hátteret fehér és kék színűre
készítsük el. 2 A festék teljes szára-
dását követően (egy haj szárítóval is

rásegíthetünk) fessük fel az arcot vé -
kony ecsettel. 3 Kö vet kező lépésként
írjuk rá a feliratot szub limáló ceruzá-
val, majd húzzuk át na rancs-rózsa -
szín-ibolyakék színekkel. 4 Végezetül
ragasszuk fel a nap köré az ékszer-
köveket. Ehhez csep pentsünk néhány
kisebb csepp ék szer kőragasztót a
háttérre, majd nyom kodjuk bele eny-
hén a köveket (esetleg csipeszt hasz-
nálhatunk). Kész!

Nagy kirakó - 9 részes

Különösen erős 
kartonból - oktató-
játékokhoz is stb. 

Méret: 25 x 29 cm
Vast.: 650 g / m²

2197 per db ....................................260,—
25 db-tól ................................210,—

Javana - szublimálóceruza 

Előrajzolni szövetre, selyemre, kartonra és
feszített vászonra - önmagát törli.

6144 per db ....................................680,—

Barkácsfesték - MUCKI

További részletek FK 2011 / 12 
334. oldalán vagy a webáruházban:
www.winkleriskolaszer.hu

Színek + számok:
fehér-01, bőrszín-07, 
primérsárga-10, narancs-20,
piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, 
primérkék-61, sötétkék-69, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2232 .. 250 ml / üveg ......................1.100,—

Ékszerkövek - készlet színes

Újrazárható műanyag 
doboz kb. 1000 ék-
szerkővel különböző 
formákban és 
méretekben.

707599 per cs.................................2.400,—

ALAPANYAG
Nagy kirakó - 9 részes
(Cikkszám 2197) lásd lent

Javana - szublimálóceruza
(Cikkszám 6144) lásd lent

Barkácsfesték - MUCKI 
(Cikkszám 2232.. kül. színekben) lásd lent

Ékszerkövek - készlet színes
(Cikkszám 7075.. színes-99) lásd lent

Ékszerkőragasztó - HOBBY LINE
(Cikkszám 19162) lásd főkatalógus 2011 / 12  246. oldal

SZERSZÁMOK
kül. ecsetek
lásd főkatalógus 2011 / 12  152. – 154. oldal

Ecsetpohár
lásd főkatalógus 2011 / 12  156. oldal

Csipesz
(Cikkszám 33501) lásd főkatalógus 2011 / 12  145. oldal

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


