
1 Tisztítsuk meg jól a köveket. Ra-
gasszunk a kavicsragasztóval né-
hány kisebb kavicsot a kövek tete-
jére. A köveket előtte nedvesítsük 
be egy kicsit, így intenzívebben köt 
a ragasztó a kőanyaghoz. Hagyjuk 
jól megszáradni. 2 Most alapozzuk 
le a kőkaktuszokat különböző zöld 
árnyalatú akrilfestékkel, a színeket 
keverhetjük is. Tupfoljunk fel a fa-
nyárs hegyével további világos pöty-
työket. Fessük a kaktuszvirágokat 
pink színűre, majd hagyjunk min-
dent jól megszáradni. 3 Töltsük meg 
a virágcserepet a feléig folyami ka-
viccsal. A közepébe nyomjunk egy 
nagy ragasztó pacát ragasztópisz-
tollyal, ezt a munkát egy felnőtt vé-
gezze el. Ragasszuk bele a kész 

BARKÁCSOLÁS KÖVEKKEL

Örökzöld 
kavicsos növények
A gyerekek szeretik a gyűjtött köveket! Tehát először 
tegyünk egy sétát, azután barkácsoljuk belőle ezeket 
a színes kaktuszokat és virágképeket. 

Folyami kavicsból és ágakból színes virág-
képeket is készíthetünk. 
Szíveskedjen rendelni hozzá akrilfestéke-
ket, világoskék kartont és képkeretet.

TIPP

Kavicsragasztó
(Cikkszám 400356) lásd főkatalógus 2014 / 15  274. oldal

Aacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022) lásd főkatalógus 2014 / 15  278. oldal

Ragasztópatron alacsony hőm. ragasz-
tópisztolyhoz LT 250
(Cikkszám 400377, 400378) lásd FK 2014 / 15  278. oldal

Nyárs - fa
(Cikkszám 101184) lásd főkatalógus 2014 / 15  100. oldal

Ecset

SZERSZÁMOK

kőkaktuszt. 4 Töltsük fel a cserepet 
fehér színű dekorációs granulátum-
mal. 

PP

Folyami kavics

Egy csodás díszítési lehetőség pl.: vázákhoz 
vagy szórni, ...
Méret: kb. 0,5 – 2 cm 
 60249203  kb. 1 kg/cs.  ..................... 560,— 

Díszítő granulátum
Vízálló és nem mérgező, 
nem gyúlékony.
Szemcse: 2 – 3 mm 
Szín: fehér (natúr fehér)
 60249501  500 g/cs.  .........................  400,— 

Virágcserép - 
terrakotta
Szalvétatechnikához alkal-
mas, növényekhez pl.: kak-
tuszok, zsázsák  tűpárnának, 
virágcserjéhez és kifesteni is. 
Made in Germany.
Külső: Ø kb. 45 mm, magasság: kb. 40 mm
 300121  per  db .................................. 110,—
Külső: Ø kb. 55 mm, magasság: kb. 50 mm
 300111  per  db ..................................110,— 

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. hot-pink-43, fűzöld-53, 
fenyőzöld-59) lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal

Kerek kövek kb. 3 x 5 cm

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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