
PEREMDÍSZ, TOJÁS- ÉS TEAMÉCSESTARTÓ

Derékszögben

Nyúl és tyúk
1 Vágjunk át két ovális MDF - lapot
szélességében 14 cm-ként egy lomb -
fű résszel. 2 Az így kialakult 4 részt
fessük le színben hozzáillő (a tyúk
me ze jét díszítsük színes virágok-
kal) akril-matt festékkel. 3 Fessük le
barnára a Ø 60 mm-es fagombot
nyúl fej nek és a két Ø 20 mm-es fél
fa go lyót lábaknak. Ragasszuk a fa -
golyókat a mezőre, ezek nem csak
a nyúl lábai, hanem tojástartók is. 
4 Ragasz szunk rá egy Ø 10 mm-es
fekete fél fagolyót nyúlorrnak, majd
rajzoljuk fel az arcot fekete és fehér
lakkfilccel. 5 Vágjunk ki szürke és
rózsaszín színű barkács filcből nyu -
szifüleket és ragasszuk a fej mögé.
6 Vágjunk ki a tyúknak fehér szár-
nyakat, egy piros taréjt és egy
sárga masnit és rögzítsük a tyúk
testén. 7 Fessünk akril-matt festék-
kel csőrt és szemeket. 8 Rakjuk
össze az egyes faré sze ket. Így már el
is készült a tojás- és tea mécsestartó! 

Katicabogár és malac
1 Felezzünk meg egy ovális MDF -
lapot. Az egyik rész a katicának a
másik a malacnak. 2 A katicát fessük
le piros színű akril-matt festékkel és
díszítsük különböző nagyságú fekete
pöttyökkel. 3 Alapozzuk le a Ø 60
mm-es fagombot fehérrel és rajzol-
junk fel egy arcot a katicabogárnak.
Orrnak fessünk le egy Ø 10 mm-es
fél fagolyót pirosra és ragasszuk fel.
4 Az MDF - lap másik felét fessük le

Egyszerű és praktikus modellek, kész faré -
szekből összeépítve! Nyúl és tyúk tojás- 
és teamécsestartóként vagy egy katica bogár
és egy rózsaszín malac peremdíszként.
Ezek a vidám faállatok nagyon jól mutatnak
tavaszi dekorációként!

SZERSZÁMOK
Lombfűrészív Pebaro 750
(Cikkszám 3002) lásd 118. oldal

Lombfűrészlap fához és műanyaghoz
(Cikkszám 3030) lásd főkatalógus 118. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 145-148. oldal

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 1924) lásd főkatalógus 234. oldal

Alacsony hőm. ragasztópatron
(Cikkszám 19241) lásd 234. oldal

Ceruza, olló, ragasztóanyag

rózsaszínre malactestnek, ugyanígy
egy Ø 60 mm-es fagombot is. 5 Ró -
zsa színű barkácsfilcből vágjunk ki
füleket és orrot majd ragasszuk rá
a fagombra. Fekete lakkfilccel rajzol -
juk fel a maradék arcrészeket. 6 Ra -
gasszuk össze az állat egyes ré -
szeit. 7 Formáljunk aludrótból malac -
farkat és csápokat a katicabogárnak
és rögzítsük hőragasztópisztollyal. El
is készültek a vidám peremdíszek! 

ALAPANYAG
MDF - lap ovális

Ideális ragasztani, 
festeni és a szalvéta-
technikához stb. Méret: kb. 23 x 16 cm
18702 per db ....................................310,—

Fagomb Ø 60 mm
(Cikkszám 15391) lásd főkatalógus 73. oldal

Fél fagolyó Ø 20 mm
(Cikkszám 1573) lásd főkatalógus 68. oldal

Fél fagolyó Ø 10 mm
(Cikkszám 1572) lásd főkatalógus 68. oldal

Barkácsfilc 30 x 45 cm - EXTRA VASTAG
(Cikkszám 6712.. fehér-01 színben) 
lásd főkatalógus 475. oldal

Barkácsfilc - méteráru (45 cm széles)
(Cikkszám 6720.. sárga-10, mélyvörös-30, 
rózsaszín-40, szürke-94) lásd főkatalógus 474. oldal

Hobby Line Acryl - Mattfesték
(Cikkszám 2241.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 325. oldal

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2273.. fehér-01, fekete-90) 
lásd főkatalógus 326. oldal

Alumíniumdrót Ø 2 mm
(Cikkszám 58601) lásd főkatalógus 459. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


