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BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

A nyuszika elfáradt...
… a sok húsvéti tojás elrejtésétől. Itt az ideje felébreszteni 
őt, hogy időben elkészüljön vele húsvétig!

1 Másoljuk át a nyúltestet és a füle-
ket másolópapírral a barna színű fo-
tokartonra. A fehér kartonra csak a 
külső kontúrt és a fekete szembelsőt 
kell átmásolnunk. 2 Másoljuk át a 
fülbelső, pofa és orr, valamint a to-
jás / répa mintáját a Scrapbooking - 
papírra. 3 Vágjunk ki minden papír- 
és kartonrészt. Vágjuk be az első 
mancsot a vonal mentén olyannyira, 
hogy a tojást / répát bele tudjuk tűzni. 
4 Húzzuk át a kezek, lábak és sze-
mek vonalait fekete színű fi lctollal. 
Vágjunk ki lyukakat a szemnek. 
5 Helyezzük egymásra a barna 

nyúltestet, füleket és a fehér nyúl-
testet ebben a sorrendben. Minden 
bejelölt lyuk pontosan egymásra 
kell, hogy illeszkedjen. Szúrjuk elő 
egy hegyes tárggyal (pl.: nyárs), 
majd tűzzük be a kerekfejű csipe-
szeket. 6 Ragasszunk fel részeket 
motívumos papírból, rajzoljuk fel a 
fogait, bajszát. Ragasszuk össze 
alul a barna és a fehér színű kartont 
és esetleg vágjuk le a kivillanó fehér 
kartonrészt. 

A motívumos papír helyett más különböző 
papírmaradványokat is felhasználhatunk. 

TIPP

ALAPANYAG

01 80

 Fotokarton 300 g / m² 
 Klasszikus fotokarton, maradandó minőség 
és fényes szín, 100%-ig színezett, gyönyörű, 
motiváló színárnyalatok, Made in Germany, 
különösen kedvező áron! Erős minőség 
kiválasztott színekben, ideális sokféle bar-
kácsmunkához.
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m2

Színek + számok: 
fehér-01, szarvasbarna-80
A színek számát kérjük megadni!
csomag = 10 egyszínű ív! 
 401477 ..  10 lap/cs. .....................  1.490,—  
  10  cs.-tól/szín ..............  1.390,— 

 Scrapbooking - papírtömb Edition 4 

 Design-os papír 22 
féle motívummal, egy-
oldalúan nyomtatott, 
sav- és ligninmentes.
Méret: 30,5 x 30,5 cm
Vastagság:  120 g / m2 
 400567  44 lap/ cs.  .........................  4.880,— 

 Kerekfejű kapocs 

 Sárgarézzel bevont
Hossz: kb. 25 mm 
 101047  100 db/ cs.  ...........................  660,— 

Fekete fi lctoll, fedőfehér, 
másolópapír, olló, ragasztóstift
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