
1 Vágjuk ki a papírsablonokat és he-
lyezzük rá a dekorgumilapra. Húz-
zuk át a körvonalakat szublimálóce-
ruzával vagy golyótollal, majd vágjuk 
ki. A szublimálóceruza előnyei: a 
vonalak eltűnnek egy idő után vagy 
azonnal, ha kicsit benedvesítjük 
vízzel. 2 Ragasszuk össze a része-
ket dekorgumi ragasztóval: hordjuk 
fel a ragasztót mindkét oldalra, 
5 – 10 percig hagyjuk száradni, majd 
nyomjuk szorosan össze. 3 Készít-
sünk lyukakat a lyukasztó fogóval 
először a jelöléseknél, majd helyez-
zük bele a karikákat. 4 Vágjunk le a 
gumiszalagról kb. 40 cm hosszúsá-
got, majd kössük hozzá megfelelő 
hosszúságban a napellenzőhöz. 

BARKÁCSOLÁS DEKORGUMIVAL

Helló napsütés!
A nyár slágere! Barkácsoljunk napellenzőt és díszítsük 
készre stancolt részekkel vagy készítsünk belőle állatot 
(kacsa, béka, bogár, stb.). 

Tekintse meg a kartonból és pamutból készült 
napellenzőinket is:
Napellenző - karton
(Cikkszám 400869) lásd főkatalógus 2014 / 15  346. oldal

Napellenző - 100 % pamut
(Cikkszám 500941) lásd főkatalógus 2014 / 15  434. oldal

TIPP

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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Napellenző névvel ellátva
Ragasszunk rá tetszés szerinti stan-
colt részeket és betűket a bal olda-
lon leírtak szerint. 

Napellenző állat forma
Ragasszuk egymásra a bal oldalon 
leírtak szerint a szem részeit, a pupil-
lák készre stancolt részek. Hajtsuk 
fel a bevágott ragasztóív mentén és 
ragasszuk rá így a napellenzőhöz.
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Dekorgumilapok

Lapméret: 20 x 30 cm
Vastagság: 2 mm
Színek + számok:
fehér-01, hússzín-07, sárga-10, 
narancs-20, piros-30, rózsaszín-40, 
v.zöld-51, mentazöld-57, s.zöld-59, 
v.kék-61, sötétkék-69, orgona-72, 
barna-80, s.barna-89, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 301243 ..  10 lap/ cs.  ........................ 970,—

Dekorgumi lapok - kevert csomag 
Kevert cs. 15-féle színben.
Méret: 20 x 30 cm
Vast.: 2 mm 
 300304  15 lap/cs.  ......................... 1.310,—

Dekorgumi stancolt részek - korong

Különböző színekben.
Méret:  kb. 10 – 40 mm
Vastag.: kb. 2 mm
Menny.: kb. 180 db 
 300302  per cs.  ................................. 640,—

Dekorgumi stancolt részek - szív

Különböző színekben.
Méret:  kb. 8 – 65 mm
Vastag.: kb. 2 mm
Menny.: kb. 180 db 
 300305  per cs.  ................................. 640,—

Dekorgumi stancolt részek - 
virágok és pillangó

Különböző színben.
Méret:  kb. 2 – 6 cm
Vastag.: kb. 2 mm 
 300994  kb. 200 db/cs.  ..................... 740,—

Dekorgumi - 
betűk 

5 x ABC 
5 különböző 
színben, (ösz-
szesen 130 db betű). 
Betűméret:  kb. 1,5 cm
Vastagság: 2 mm 
 300306  per cs.  ................................. 480,—

Sztreccsgumi / gumiszalag - Ø 1 mm
(Cikkszám 700677.. kül. színek) lásd FK 2014 / 15  547. oldal

Dekorgumiragasztó - FOLIA

 
Menny.: 35 g / tubus
 400362  per db  ................................. 910,—

Karikafogó lyukasztóval - szabványos
(Cikkszám 200163) lásd főkatalógus 2014 / 15  145. oldal

Tartalék karika 4 mm
(Cikkszám 200164) lásd főkatalógus 2014 / 15  145. oldal

Olló vagy barkácskés
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