
Faragás nagyon egyszerűen és könnyen! A puha alapanyag-
ból „styrodur“ szívek, virágok, pillangók, robotok, autók, 
állatok, stb. keletkeznek. Színesre festve dekorációs tárgyak 
vagy virágdíszek lesznek.

Alátétet és védőkesztyűt használ-
junk.
1 A mintát a kívánt méretben ki-
nyomtatjuk és kivágjuk. A styro-
durlapról egy elég nagy darabot 
levágunk. Itt egy univerzális kést 
használjunk hosszabb pengével. 
A mintát mindkét oldalon nagyon 
pontosan szimmetrikusan rárakjuk 
és a körvonalakat egy tollal után-
húzzuk. 2 A faragókéssel a durva 

munkálatokat elvégezzük és min-
den élet lekerekítünk. A szívrovát-
kát először az egyik oldalról, majd 
a másik oldalról vágjuk be, így a 
szívet könnyebben ki tudjuk majd 
venni. 3 Először a durva, majd  a 
fi nom csiszolópapírral dolgozzuk át 
és egy puha kendővel megtiszítjuk. 
4 Akrilfestékkel jól fedően alapozzuk 
és jól száradni hagyjuk. A virágokat 
egy fanyárssal tupfoljuk fel.

Univerzális kés műanyag nyéllel - STUBAI
(Cikkszám 200229)

Faragókés
(Cikkszám 200236)

Vízálló csiszolópapír - 
EasyCUT - SCHULLER, K 320, K 800 
(Cikkszám 200366, 200368)

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101185)

Olló, toll, puha kendő

 FARAGÁS STYRODUR-RAL

Neked fara-
gok egy szívet!

2 3

 FARAGÁS STYRODUR-RAL

TIPP
Védőkesztyűt rögtön hozzárendelni:
Védőkesztyű gyerekeknek 
ATG MaxiFlex
(Cikkszám. 200978, 200979, 200980)

INFÓ
Ne nagy nyomással fargjunk, hiszen az alap-
anyag könnyen dolgozható. Szükség esetén 
a munkadarabot forgassuk vagy változtas-
sunk a munka szögén. Mindig a testtől elfelé 
dolgozzunk.
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színtelen

 Styrodur / polisztirol - keményhab 

 Ideális alapanyag hajómodellek tájak, stb. 
építéséhez. Különösen könnyű megmunkálni 
késsel, hungarocell-vágóval, reszelővel stb. 
Sima felület, cellatartalom: levegő, magas 
nyomáserősség
Méret: kb. 20 x 60 cm
Vastagság: 40 mm 
 101096  per  db  .................................  660,— 

Akril fényes lakk
Vízbázisú, időjárásálló és víz-
zel higítható, egymás között 
keverhető, jól takar, fényhű, 
gyorsan szárad. Hobbyhoz, 
művészethez, iskolába, üveg-
hátlapfestéshez, modellépítés-
hez, szalvétatechnikához, stb. 
Alkalmazható fánál, papírnál, 
kartonnál, viasznál, hungarocellnél, agyagnál, 
kőnél, terrakottánál, magától keményedő 
modellező masszánál, fémnél, stb. 

Színek + számok: 
színtelen-00, fehér-01, aranysárga-13, 
arany-18, narancs-20, piros-30, zöld-50, 
hárszöld-53, halványkék-61, sötétkék-69, 
világosbarna-81, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
501335 .. 50 ml/üveg ................... 1.090,—
50133518 50 ml/üveg, arany ....... 1.370,—
50133592 50 ml/üveg, ezüst ........ 1.370,—

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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