
ALAPANYAG
Színes papír (term. papír) 50 x 70 cm
(Cikkszám 2023.. fehér-01, arany-18, barack/bőrszín-22, 
élénkpiros-30, fekete-90, sziklaszürke-95) lásd FK 256. oldal

Nyárs - bambuszfa 250 mm, Ø 3 mm
(Cikkszám 16017) lásd főkatalógus 83. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. fekete-90) lásd főkatalógus 370. oldal

Pic Tixx GlitterPen
(Cikkszám 2335.. ezüst-92) lásd főkatalógus 373. oldal

MYRA SZENT PÜSPÖKE

Szent Miklós

1 Minden motívumrészt másoljunk át

a színes papírra és vágjuk őket ki. A

püspöki bot felső részét vágjuk ki szi-

kével. 2 Ragasszuk rá a bajszát és a

szakállát az arcára, tegyük fel a sapká-

ját és a karimáját fessük le ezüst színű

csillámfestékkel. Most ragasszuk rá a

keresztet a mintára és rajzoljuk fel az

arcát színes ceruzával és filctollal. 

3 Rögzítsük az arany és fehér díszíté-

seket a püspöki kabáton, GlitterPen-

nel fessük le és egészítsük ki az arany

kereszttel. 4 Ragasz szuk rá a kezeit

hátulról a karjaira. A fehér, csillámmal

díszített tunikát a piros kabát mögé és

alá ragasszuk rá az arany színű pere-

met. Végezetül rögzítsük a fejet a test -

hez és rajzoljuk fel a fekete vonalakat

December 6.-án ismét eljön a nap. Izgatottan nézünk ki
az ajtó elé és reméljük, hogy Szent Miklós hozott-e
nekünk almát, mogyorót, diót és mandulát. Valóban jól
viselkedtünk egész éven át? 

filctollal. 5 Hajtsuk meg a dobozkát,

ragasszuk össze és a püspököt

ragasszuk fel a felületre. Alulról rögzít-

sük a cipőket. 6 A nyárs csúcsát törjük

le és ezt fessük be feketére. A pálca

kerek részét ragasszuk rá a nyársra és

díszítsük GlitterPen-nel.  Ragasszuk

rá a botot a kezére és helyezzük el az

ujjait köré. El is ké szült Szent Miklós! 

SZERSZÁMOK
Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 243-252. oldal

Hőragasztó
lásd főkatalógus 252. oldal

Olló
lásd főkatalógus 152-154. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 155-159. oldal

Színes ceruza narancs színben
lásd főkatalógus 322-324. oldal

Filctoll fekete színben
lásd főkatalógus 326. oldal

INFO
Szent Miklós püspök volt és sok száz évvel
ezelőtt élt egy Myra nevű városban, a
mostani Törökországban. Szent Miklós
nagyvonalú férfi volt, aki rászoruló emberek -
nek segített ajándékokkal. Ezekre a Myra
püspök általi jó cselekedetekre emlékeztet
Mikulás napja, amikor a gyerekek a csizmái-
kat az ajtó elé teszik, hogy Szent Miklós meg
tudja tölteni ajándékokkal.

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.

BARKÁCSTIPP
A 2010-09-es vásárlói levélből



A mintát 200 %-kal
felnagyítani!


