
Iskolai ecsetkészlet
(Cikkszám 2649) lásd főkatalógus 2012 / 13  157. oldal

Bükkfarúd - Ø 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 2012 / 13  73. oldal

Ragasztóstift Stic - UHU
(Cikkszám 1904) lásd főkatalógus 2012 / 13  249. oldal

SZERSZÁMOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2013-01

1 Alapozzuk le tetszés szerint a
füleket. Különösen csinos, ha a fül
külső peremét és a belsejét külön-
böző színben készítjük el. 2 Te -
gyünk színes akcentusokat szív
ala kúra kistancolt tónuspapírból és
csillám liner festékkel. A pöttyöket
tupfoljuk fel akrilfestékkel és henger
alakó pálcával: Minden egyes pötty-
höz ve gyünk fel festéket és nyom-
juk rá. 3 Az így elkészült részeket
ragasszuk össze ragasztóstifttel.
He  lyez zük egymásra a kistancolt
össze tűzhető zárat és toljuk át a
hajpántot. 

ALAPANYAG

KARTONMASZK

Pimasz nyulak
Édes maszk a legkisebbeknek, mely gyorsan és egyszerűen
elkészíthető! Ezek a kartonfülek pillanatok alatt átváltoztat-
nak nyullá, szamárrá, kutyává, cicává, lóvá és számos mássá.

Műanyag - hajpánt

Méret: Ø kb. 12 cm
Szél.: kb. 2 cm
Szín: krémfehér

71491 per db ......................................370,—
10 db-tól ..................................340,—
100 db-tól ................................310,—

Fülek
Stancolt ív kiváló, erős kartonból előstancolt
betűzhető zárral, mely feltűzhető a hajpántra
(cikkszám 71491). Állatfajtától függően vágjuk
megfelelő formára a fület.

Szín: fehér
Vastagság: 400 g / m²

1 ív = 2 pár fül!

hosszú

Egyedileg elkészíthető, farsangra, színházba
és játékokhoz, nyúl-, szamár-, kutya-, cica-,
lófülnek, ... 

Méret: kb. 19 x 7 cm

21878 per ív........................................230,—
10 ívtől .....................................200,—
100 ívtől ...................................170,—

kerek

Egyedileg elkészíthető, farsangra, színházba és
játékokhoz, nyúl-, szamár-, kutya-, lófülnek, ... 

Méret: Ø kb. 10 cm

21879 per ív ........................................230—
10 ívtől ....................................200,—
100 ívtől ..................................170,—

Tónuspapír 130 g / m², 
KEVERT CSOMAG

10 különböző 
színben.

Méret: DIN A4
Vast.: 130 g / m²

200899 50 lap/cs. ................................990,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd FK 2012/13  380. oldal

Lyukasztó - szív kicsi
(Cikkszám 2909) lásd főkatalógus 2012 / 13  266. oldal

Csillám Liner - MARABU
(Cikkszám 2355.. kül. színekben) lásd FK 2012/13  378. oldal


