
1 Helyezzük a poháralátétet a feke-
te tónuspapírra és rajzoljuk meg a 
kontúrt egy ceruzával. Vágjuk ki a 
korongot és ragasszuk rá a pohára-
látétre. 2 Vágjunk ki ugyanabból a 
fekete papírból egy boszorkányka-
lapot is hozzáillő méretben, majd 
ragasszuk fel a LED-teamécsesre. 
3 Rögzítsük az öntapadó rezgő 
szemeket. 4 Fessük fel a piros 
színű 3D Liner festékkel a szájat. 
A fúvókát először csa-varozzuk rá 
közvetlenül a tubusra, hogy egy 
vékonyabb vonalat kapjunk. 5 A 
száradás után helyezzük a zöld pi-
patisztítót a mécses köré, forgas-
suk össze, vágjuk méretre, majd 
ragasszuk rá csak a pipatisztítót 
az alátétre. Így a teamécsest köny-
nyedén eltávolíthatjukés újra beállít-

BARKÁCSOLÁS LED-TEAMÉCSESEKKEL

Walpurga boszorkány
Ez a vidám boszorkány világító orral, a seprűjén közvetlenül 
a gyerekszobába repül. 

hatjuk a be- és kikapcsoláshoz. 6 Most 
ragasszunk rá a narancs színű gyap-
júvlies-ből hajat. 7 Vágjunk jutaszö-
vetből apró foltokat és ragasszuk rá. 

MATERIAL

Ha a LED-teamécsest kétoldalú ragasztó-
szalaggal ragasszuk fel, akkor fel tudjuk 
akasztani a boszorkányt. 

TIPP

SZERSZÁMOK
 Ragasztóstift Kid‘s glue Magic - CREALL 
 Oldószermentesen ragaszt számos 
általános barkács alapanyagot, 
pl.: papír, karton, fénykép és szövet. 
A Magic azt jelenti, hogy a ragasztási 
felület a felkenéskor kék színű. 
Ezáltal látható, hogy hol van már 
ragasztóanyag. Ideális a legkiseb-
beknek. A ragasztó szárazon átlátszó.
Mennyiség: 22 g / stift 
 40 17 02  per  db  .................................  735,—  
  12   db -tól .............................  695,— 

Barkácsragasztó, olló

 Söralátét  - kerek

Nyomtatlan, saját 
elkészítéshez.
Méret: Ø kb. 10,7 cm
 40 07 65  100 db/ cs.  ........................  1.980,— 

 Teamécses - super LED 

Az alján lévő kapcsológomb 
segítségével könnyen 
bekapcsolható. Elemekkel.
TIPP: Hozzáillő pótelem LR1130 
 (cikkszám 101992, 3 db / mécses) 
 rendelhető
Méret: Ø kb. 36 mm
 30 15 46  2 db/ cs.  ...............................  790,— 

 Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g / m² 

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 130 g / m²
Szín: fekete
 40 14 76 90  10 lap/ cs.  .....................  1.440,— 
  10  cs.-tól ......................  1.360,— 

 Rezgő szemek - kerek 

 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm 
 30 05 32  45 db/ cs.  .............................  475,— 

 Zseníliadrót 
Hossz: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm
Szín: világoszöld
 30 11 29 51  10db/ cs.  ..........................  440,— 
  10   cs. -tól .........................  395,— 

 3D tubusos 
festék készlet - 
MARABU 

Tartalom:
● 4 tubus 
 egyenként 25 ml 
 (középsárga, 
 cseresznyepiros, 
 középkék, 
 világoszöld) 

Mosható: max. 40 °C-on
 50 16 60  4 tubus/ készl et ...............  4.790,— 

 Szűkítő 
Fémfúvóka menettel. 
Ideális pontos kivitele-
zésekhez és lágy díszítésekhez

 50 01 36  per  db  ..............................  1.225,— 

 Nemezelő gyapjú 
Ideális a nemezeléshez. 
Alapanyag: 100 % gyapjú
Szín: narancssárga
 50 14 89 20  100 g/ cs.  ......................  2.360,— 

 Jutaszövet 
Szélesség: kb. 112 cm
Szín: natúr

Minimális rendelési menny. 0,5 m!
 50 02 34  per  fm  ..............................  1.560,— 
  10   fm -tól ..........................  1.420,— 

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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