
24 színesen csillogó angyal! Felnyitható, így könnyen kivehetőek a benne elrejtett kis 
ajándékok, édességek vagy kis üzenetek.

1 A kartonangyalok szárnyait és a 
söralátéteket Pearl ujjfestékkel le-
festjük: az angyalt síkra helyezzük, 
a festéket az ujjunkkal köralakban 
felkenjük, így egy szép minta jön 
létre, száradni hagyjuk. 2 Az an-
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gyalokat megfordítjuk és a réseket 
egymásba illesztjük. 3 Az alsó részt 
műanyagtűvel és pamutfonallal 
tetszés szerint kihímezheztjük. 4 A
gyertya- és számmatricákat rögzít-
jük. 5 A hajhoz angyalonként kb. 

1 – 1,5 m pamutfonalat vágunk le, 
különböző frizurákat készítünk és 
felragasztjuk ezeket. 6 Az angyalt 
belül, elől egy ragasztószalaggal 
a söralátétre erősítjük. Mostpedig 
megtölthetjük az adventi naptárt.

ALAPANYAG

 Tűzhető angyalka - stancolt ív 

 Stancolt ív kartonból, 
szépen stancolt, 
festhető, ragasztható, stb.
Méret: 13 x 13 cm
Szín: fehér
Vastagság: 300 g / m²

1 ív = 3 angyal! 
 400834  per ív .......................................  290,— 
  20  ívtól ....................................  250,— 

 Söralátét 

 Nyomtatlan, saját 
elkészítéshez.
Méret: Ø 10,7 cm 
 400765  100 db/ cs.  .............................  1.690,— 

 Ujjfestékkészlet Pearl - 
EBERHARD FABER 

Nagyon kiadós, magas fedőerő és egymással jól 
keverhető. Vízbázisú, bőrbarát és kifejezetten 
gyerekeknek kifejlesztve, keserű anyaggal ellátott. 
Tartalom: 6 üveg egyenként 500 ml (arany, 
 rózsaszín, piros, zöld, kék és lila
 501831  6 db/ cs.  ...............................  13.820,— 

 Cimke - Számok 0 – 9 

 Írásmagasság: kb. 0,8 cm
Mennyiség: 266 címke 
 400990  arany, per cs. ....................... 190,— 

 Díszítő matrica - 
Gyertyák 
 Méret: kb. 5,5 cm
Mennyiség: 24 matrica 
 401925  per  cs.  ................................... 320,— 

 Hímzőtű - 
műanyag 

Hossz: kb. 6,5 cm
 401414  32 db/ cs.  ............................... 740,— 
Pamutfonal - Apollo ELISA
(Cikkszám 501459.. sárga-10, piros-30, pink-43, 
zöld-50, türkiz-64, lila-74)

olló, barkácsragasztó vagy 
alacsonyhőmérsékletű ragasztópisztoly

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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