
1 Vágjuk ki a mintákat, a fülnek és 
a szárnyaknak két féle kivitelezés 
lehetséges. 2 Helyezzük a papírrés-
zeket a fi lcre, húzzuk körbe golyós-
tollal a körvonalat, majd vágjuk ki. 
3 Ragasszuk egymásra a különböző 
méretű, kör alakú szemeket, majd rög-
zítsük azokra a rezgő szemeket.  
A két kész szemet ragasszuk rá a 
fülre, majd rögzítsük mindkettőt hőra-
gasztópisztollyal a tobozra. 4 Ragasz-
szuk a csőrt a szemek közé középre. 
5 Rögzítsük a kész baglyot ragasz-
tópisztollyal a nyírfakorongra. 6 A kar-
moknak vágjunk le a pipatisztítóról 
egy kb. 6 cm hosszú darabot, majd 
hajtsuk középen ketté. Egy második, 
kb. 4 cm hosszú darabot, hajtsunk rá 
középen harmadik karomnak. Haj-
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lítsuk mindkét karmot kicsit felfelé és 
ragasszuk hozzá szintén ragasztópisz-
tollyal. 7 Tegyünk kiemeléseket, pl.: a 
szárnyakra, Perlenmaker-Pen-nel. 

ALAPANYAG

BasRagasszuk össze a barkácsfi lcet bar-
kácsragasztóval. A kész fi lcrészeket ragasz-
tópisztollyal könnyebben rögzíthetjük az 
egyenetlen tobozra. 

TIPP

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó
Univerzális barkácsragasztó, papírhoz, 
kartonhoz, fához, dekorgumihoz, fi lchez, 
ékszerkövekhez, mozaikhoz, stb. 
Mennyiség: 80 ml / üveg 
 400298  per db  .............................. 1.180,—

Hőragasztópisztoly Hot Melt HT 80 – UHU
(Cikkszám 400298)

Golyóstoll, olló

Toboz natúr 

Kiváló minőség.
Méret: kb. 8 – 12 cm
Tartalom: kb. 6 – 8 db 
 601644  200 g/cs.  .......................... 1.490,—

Faszeletek 
natúr - nyírfa

Vékony faszeletek, 
sokoldalúan felhasználható mozaikhoz, képek-
hez, asztali dekorációkhoz, stb. Természetes-
ségükből fakadóan a méretek változóak.
Méret: Ø kb. 65 – 85 mm
Vastag.: kb. 8 mm 
 602700  kb. 20 db/cs.  .................... 1.890,—

Barkácsfi lc - 20 x 30 cm kevert csomag

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastag.: kb. 2 mm, 150 g / m²
Szín: színesen kevert
 300085  10 db/cs.   ......................... 1.050,—
  10  cs.-tól  ............................. 980,—

Barkácsfi lc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. kül. színek)

Pipatisztító
(Cikkszám 301129 .. kül. színek)

Rezgő szemek - kerek Ø 14 mm
(Cikkszám 300534)

Perlenmaker – Pen
(Cikkszám 501351.. kül. színek)
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