
TERMÉKEK

Pillangó
1 A csápoknak ragasszuk a fagyön-
gyöket a rövidített nyársakra és egy
ragasztópisztoly segítségével rög-
zítsük a csipeszt az alsó kerekítés-
hez. 2 Alapozzuk le a pillangó testét
tetszés szerinti színben, majd díszít-
sük színes csíkokkal vagy pöttyökkel.
3 Végezetül színes papírból vágjuk
ki a szárnyakat (lásd minta). 4 Ezt
követően nyissuk ki a csipeszt, mind-
két szárnyat toljuk be a spirálrugóig,
majd zárjuk be ismét. A szár nyakat
hajtsuk kicsit szét és készen is van
a csodás pillangó. 

EGYEDI FACSIPESZEK

Műrepülés
Tavaszkezdés repülve. Néhány kézmozdulattal tarkabarka
repülőmodelleket vagy pillangókat készíthetünk és okozha-
tunk velük örömet. 

Repülő
1 Két facsipeszre van szükségünk
repülőnként. Először szedjünk szét
egy csipeszt úgy, hogy két fél kelet-
kezzen. Most rögzítsük az egyes
részeket keresztbe a második facsi-
pesz fölé és alá ragasztóanyaggal.
2 A repülőt a száradás után tetszés
szerint alapozhatjuk és festhetjük le
egyedi színekre. 3 Egy kartonból vág-
junk ki egy vezérsíkot (lásd minta),
hajtsuk meg, fessük le, majd rögzít-
sük a repülő hátuljára ragasztó -
anyag gal. 4 Végezetül vágjuk ki a
pro pel lert, tűzzük rá egy gombo-
stűre és ezt ragasszuk vagy csíp-
tessük bele a csipeszbe. Így most
már a mű repülésnek semmi sem áll
az útjában. 

MINTÁK
Mintákat a barkácstipphez a weboldalunkon
talál: Letöltések & Szolgáltatások a barkács -
tippeknél

Csipesz - fa natúr

Csiszolt,
kezeletlen 
felület. 

Hossz: kb. 48 mm
15892 50 db / cs. ...............................380,—

Hossz: kb. 72 mm
15893 50 db / cs. ..............................560,—

Motívumtömb - Mittsommerland

Tartalom:
 13 lap motívumkarton 

270 g / m² 13 motívummal
 30 lap motívumkarton 

80 g / m² 13 motívummal

Méret: 24 x 34 cm

20454 30 lap / tömb ......................1.650,—

Hőragasztópisztoly - HE 260 / L 250

Feszültség: 220 – 240 
Teljesítmény: 55 W 
Hőmérséklet: 170 °C

1940 per db ................................2.460,—

Ragasztópatron hőragasztópisztoly-
hoz HE 260 / L 250

Hossz: 200 mm vagy 300 mm
Vast.: Ø 11 mm

Mennyiség: kb. 200 g / cs.
1945 per cs.....................................630,—

Mennyiség: 1 kg / cs.
1946 per cs..................................2.700,—

ALAPANYAG
Csipesz - fa natúr
(Cikkszám 15892, 15893) lásd lent

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  369. oldal

Motivumtömb - Mittsommerland
(Cikkszám 20454) lásd lent

Fotokarton 300 g / m²
(Cikkszám 2025.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  255. oldal

Nyárs - fa
(Cikkszám 16015) lásd főkatalógus 2011 / 12  83. oldal

Fagyöngyök - Ø 4 und 6 mm
(Cikkszám 7012.. piros-30 és 7013.. piros-30) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  514. oldal

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

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
Tavaszi katalógus 2012
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