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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 2012-04

ALAPANYAG

Bár a lámpástasakok nem gyulékonyak,
ennek ellenére ajánljuk, LED – teamécsesek
használatát. Biztos tartás érdekében, a tasa-
kokat töltsük meg egy kevés homokkal.

LED - teamécses
Elemmel, világítási idő kb. 
80 óra. Hozzáillő elem 
CR2032 (Cikkszám: 4008)

Méret: Ø kb. 37 mm

40963 2 db / cs. .................................590,—

A barkácsragasztót vízzel higíthatjuk. Ne
dolgozzunk túl nedvesen, mert különben a
papír gyorsan hullámosodik. Ne féljünk a 
foltoktól, a ragasztó színtelenül szárad meg.

SZERSZÁMOK
Elkészítés vlies-formákkal
Szúrótű tompa
(Cikkszám 70787) lásd főkatalógus 2011 / 12  296. oldal

Barkácsfilclap - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG
(Cikkszám 6712.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  218. oldal

Lámpástasak - szív
Papírmaradványok rózsaszín vagy kül. színekben 
Ékszerkőragasztó
(Cikkszám 19161) lásd főkatalógus 2011 / 12  291. oldal 

Olló vagy barkácskés

Elkészítés vlies – formákkal
1 Kezdés előtt segítségünkre szol-

gálhat, ha a lámpástasakokat papír-

ral kitömjük. A tasakot kenjük be

barkácsragasztóval és helyezzük rá

a vlies-motívumakat. Különböző

színek és formák egymásrahelye-

zése itt is lehetséges. 2 Száradás

után esetleg szúrjunk körbe bizony-

os motívumokat szúrótűvel, ehhez

feltétlenül használjunk alátétnek egy

filclapot. Mindkét technikának kös-

zönhetően különösen csinos hatá-

sok keletkeznek, ha a tasakot meg-

világítjuk. 3 Különösen a pillangók

alkalmasak egy 3D-hatáshoz akkor,

ha középen összehajtuk és csak

erre a falcra ragasztjuk rá. 4 A feli-

ratot és a festést Deco Painterrel

vagy Glitter Linerrel végezzük el.

Lámpástasak - szívek (lásd kép jobbra lent)

1 Vágjuk le tasakméretre a piros tó -

nuspapírt és ragasszuk a stancolt

szí vek mögé. 2 Helyezzünk el oldalra

egy piros szaténszalagot, a végeket

pedig hajtsuk belülre. Fentre és lent -

re ragasszunk fel egy vlies-szívet kö -

zépre helyezve. 3 Lyukasszunk ki a

szív lyukasztóval rózsaszín vagy kü -

lönböző színű papírdarabokból szí-

veket, esetleg Glitter Liner-rel körbe -

rajzolhatjuk és a szaténszalag kö ze -

pére illetve a vlies-szívekre ra gaszt -

hatjuk. 4 Ezután rögzítsünk ék szer -

köveket a kilyukasztott papír szí vekre

és a tasak felső szegélyére. 5 A feli-

ratozást Glitter Liner-rel végezzük el.

Marvin barkácsragasztó - BEROL
(Cikkszám 19141, 19142, 19143) lásd FK 2011 / 12  240. oldal

Glitter Liner - MARABU
(Cikkszám 2355.. rubin-30) lásd FK 2011 / 12  382. oldal

Lámpástasakok Vlies-formákkal

Formák - Vlies

Hajszálvékony, enyhén átlátszó, 
szórni, ragasztani, stb. 

Méret: kb. 5 cm
Menny.: kb. 288 db / cs.

Pillangó
67163 per cs.....................................410,—

Szív
67161 per cs.....................................410,—

Lámpástasakok - Blanko
(Cikkszám 21727) lásd főkatalógus 2011 / 12  296. oldal

Deco Painter - matt 3 – 4 mm MARABU
(Cikkszám 2282.. mandarin-21, pink-43) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  370. oldal

Lámpástasak - szív
Lámpástasakok - szív
(Cikkszám 21725) lásd főkatalógus 2011 / 12  296. oldal

Szív - vlies
(Cikkszám 67161) lásd fent

Tónuspapír (Természetes papír) 130 g / m²
(Cikkszám 2023.. élénkpiros-30) lásd FK 2011 / 12  253. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. piros-30) lásd FK 2011 / 12  449. oldal

Lyukasztó - szív nagy
(Cikkszám 2926) lásd főkatalógus 2011 / 12  258. oldal

Ékszerkövek - szívek piros
(Cikkszám 70786) lásd főkatalógus 2011 / 12  290. oldal

Ezek a pompásan elkészített lámpástasakok 
különleges ajándékötletek Anyák napjára!

LÁMPÁSTASAKOK KÉSZÍTÉSE

Szívek megvilágítása


