
1 A fejhez alapozzuk le mindegyik 
három kartonhenger felső egyhar-
madát portré rózsaszínnel. Végeze-
tül fessük fel az arcot. A szemfehér-
jéhez használjunk Deco Painter 
fi lctollat, a fekete vonalakhoz fi lc-
tollat, az orrhoz és szeplőhöz piros 
színű fi lctollat. Ezután készítsük 
el a fi gurát az adott leírás szerint. 
2 Fessük le a söralátéteket szintén 
és hagyjuk megszáradni. Állítsuk rá 
a kész kartonhengert, majd rögzít-
sük egy ragasztópisztollyal. A sta-
bilitás növelése érdekében töltsük 
meg a hengert kövekkel, majd zár-
juk le a fedéllel. 3 A dobókarikához 
vágjuk ki a papírtányér belsejét kör 
alakban. Készítsünk tetszés szerin-
ti mennyiségű karikát és fessük le 
őket különböző színűre. 

Először barkácsoljuk össze ezeket a vidám fi gurákat, majd 
használjuk a papírtányér karikákkal együtt dobójátéknak.  
Készítsünk pl.: hableányokat, Cowboy-okat, stb.

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2015-06

Bohóc
Fessük le a testet, majd ragasszunk 
köröket  rá  színes  papírmaradvá-
nyokból. A csokornyakkendőt csí-
kos kartonból készítsük el. 
Kalóz
A felsőrész piros csíkjaihoz ragasz-
szunk fel szigetelőszalagot. Az öv-
csatot elkészíthetjük maradék fóli-
ából. 
Hercegnő
A nyaklánc és a korona gyöngyeit 
ékszerkövekből készítsük el. A szok-
nyához vágjunk félbe egy torta-
papírt és ragasszuk fel, díszítsük 
egy masnival.

SZERSZÁMOK

ÜGYESSÉGI 
JÁTÉK

Minden dobás egy találat

ALAPANYAG

Az egyenes vonal húzásához húzzunk egy gumigyűrűt 
a kartonhengerre, majd húzzuk át ceruzával. 

TIPP

ÜGYESSÉGI
JÁTÉK

Kartonhenger

Stabil kartonhenger, spirálisan hajtott szürke 
kartonból fehér-matt fedlap. 
TIPP: Fedelet szükség szerint hozzárendelni.
Méret: Ø 70 x 500 mm
Vastagság: 2 mm
Szín:  nyers fehér 
 401661  per db  ................................. 310,—

Fedél kartonhengerhez

Ideális a kartonhengerhez
Ø 70 mm (cikkszám 401661).
Méret: Ø 70 mm
Szín:  fehér 
 401662  per db  ................................... 30,—

Söralátét 
Nyomtatlan, 
saját elkészítéshez.
Méret: Ø 10,7 cm 
 400765  100 db/cs.  ........................ 1.750,—

Papírtányér - kerek 
Evőtányérnak is használ-
ható, bevonatlan.
Méret: Ø kb. 23 cm
Szín:  fehér
 400150  per db  ...................................  70,—  
  100  db-tól  ............................. 50,—
  600  db-tól  ............................. 40,—

Triton Acrylic Basic - SOLO GOYA
(Cikkszám 501395.. fehér-01, portré rózsaszín/ 
bőrszín-07, eredeti v.sárga-10, eredeti piros-30, sárgás-
zöld-52, primérkék-61, orgona-72, ib.piros-76, oxidbar-
na-80, fekete-90) lásd főkatalógus 2014/15 390. oldal

Deco Painter - matt 2 – 4 mm
(Cikkszám 501318.. fehér-01) lásd FK 2014 / 15  385. oldal

Fekete és piros színű fi lctoll
Bohóc
Fotokarton - csíkos
(Cikkszám 400095) lásd főkatalógus 2014/15 287. oldal

Színes papírmaradványok
Hercegnő
Ékszerkövek - szögletes & kerek pasztell
(Cikkszám 401435) lásd főkatalógus 2014/15 321. oldal

Tortapapír kerek
(Cikkszám 400792) lásd főkatalógus 2014/15 347. oldal

Maradék szalag
Kalóz
Szigetelőszalag - VDE 15 mm
(Cikkszám 401531.. piros-30) lásd FK 2014 / 15  277. oldal

Maradék fólia

Alacsony hőm. 
rag. pisztoly LT 250 
Feszültség: 220 – 240 V
Teljesítmény: 55 W
Hőm.: 130 °C
 400022  per db  .............................. 2.940,—

Ragasztópatron alacsony hőmérsékletű 
ragasztópisztolyhoz LT 250
(Cikkszám 400377) lásd főkatalógus 2014/15 278. oldal

Barkácsragasztó, olló


