
1 Másoljuk át a mintákat a fotokar-

tonra. A szín elkészítéséhez hasz-

nálhatjuk a képet is mintának vagy

saját elképzelés alapján is dolgozha-

tunk. 2 Ragasszunk minden kivágott

részt a kartonmaszkra. Hajtsuk ketté

a csőrt és rögzítsük szintén. 3 A

rész leteket színezzük ki Deko Pain -

ter-rel vagy színes ceruzával. 4 A

papagáj-maszkot még dekorációs

pelyhekkel is díszítjük. Ehhez ken-

jünk a kívánt helyre barkácsragasz-

tót, szórjuk rá a pelyheket és hagy-

juk megszáradni. Végezetül kenjük

át mégegyszer ragasztóval. 

SZERSZÁMOK
Diákolló FISKARS
(Cikkszám 3324 jobb, 3321 bal) lásd FK 2011 / 12  149. oldal

Egy zsiráf és egy papagáj, két vidáman színes
állatmaszk. Egyszerűen elkészíthetőek 
és gumiszalaggal könnyen feltehető 
és ismét levehető, ezért kisebb 
gyermekeknél is alkalmazható. 

Kérjük vegye figyelembe, 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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TIPP
Munka dekorációs pelyhekkel: 
Használjunk egy papírlapot alátétnek, így a
felesleges pelyheket felfoghatjuk és ismét
visszatehetjük a tégelybe. 

KARTONMASZKOK 

Giggy & Goggo

ALAPANYAG
Félmaszk (gumiszalaggal)
(Cikkszám 21774) lásd jobbra

Fotokarton 220 g / m²
(Cikkszám 2123.. kül. színekben) lásd FK 2011 /12  254. oldal

Fotokarton 300 g / m²
(Cikkszám 2025.. kül. színekben) lásd FK 2011 /12  255. oldal

Deko Painter - matt 3 – 4 mm MARABU
(Cikkszám 2282.. cseresznye-35, pastellkék-61, kakaó-80) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  370. oldal

Dekorációs pelyhek
(Cikkszám 2397.. harlekin-50) lásd jobbra

Színes ceruza - EBERHARD FABER
(Cikkszám 28414) lásd főkatalógus 2011 / 12  323. oldal

Marvin barkácsragasztó - BEROL
(Cikkszám 19141) lásd főkatalógus 2011 / 12  240. oldal

TERMÉKEK

10 20 30 32 50

55 99

Félmaszkok (gumiszalaggal)

Kiváló kartonból, szépen előstancolt, festeni,
ragasztani stb.

1 ív 3 maszkot tartalmaz!

Szín: fehér
Vast.: 300 g / m²
Méret: kb. 9 x 18,5 cm

21774 per ív......................................180,—
10 ívtől ..................................150,—
100 ívtől ................................120,—

Dekorációs pelyhek

A színes pelyhek hajszálvékony
epoxy-ból állnak és kiválóan alkal-
masak a dekorációk alkotásához, 
mint pl.: felragasztani fára, papír-
maséra, papírra, műanyagra, stb. 

Színek + számok:
Sunshine-10, Tropical-20,
Lava-30, Klassika-32, Harlekin-50,
Dzsungel-55, Konfetti-99
A színek számát kérjük megadni!
2397 .. 100 ml / tégely.....................1.160,—
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