
STANCOLT KARTONTOJÁS

Egy, két, há 
húsvéti barkácsolás!

A stancolásnál, papírfonás-

nál, ragasztásnál, vágásnál

és festésnél a kreativitásnak

semmi sem szab határt. Egy

különleges dísz: a harmóni-

kapapírt aquarell színesce-

ruzával szabadon elkészíte-

ni, stancolt tojásrész.

Kedvező ár és jó benyomást keltő barkácsmunka
nem ellentétek. A legjobb bizonyíték erre ezek a
csodás húsvéti munkák stancolt kartonrészekből,
különböző papírokból és a 3D-Liner. 

ALAPANYAG
Stancolható tojás

Stancolóív 
4 különböző méretű 
tojással, (1 tojás és 
3 tojáskeret) Méret: 
kb. 8 - 20 cm, 
erős kartonból, 400 g/m2

21621 per ív........................................90,—
10 ívtől ....................................70,—
100 ívtől ..................................60,—

Stancolható színes rajzlap
(Cikkszám 2023.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 217. oldal

Fotokarton 300 g/m2
(Cikkszám 2025.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 218. oldal

Harmonikapapír 
(Cikkszám 2121.. kül. színekben) 
lásd főkatalógus 224. oldal

Kockás fotokarton
(Cikkszám 2054) lásd főkatalógus 219. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel
(Cikkszám 7709..  kül. színekben) 
lásd főkatalógus 373. oldal

Marabu – 3D Liner készlet
(Cikkszám 23511) lásd 62. oldal

Deco Marker fekete vékony hegy
(Cikkszám 2279) lásd főkatalógus 294. oldal

Kicsi lyukasztóforma margaréta
(Cikkszám 29092) lásd főkatalógus 203. oldal

Kicsi lyukasztóforma szív
(Cikkszám 2909) lásd főkatalógus 203. oldal

Nagy lyukasztóforma margaréta
(Cikkszám 2901) lásd főkatalógus 203. oldal

UHU Mindentragasztó
(Cikkszám 1913) lásd főkatalógus 207. oldal

Aquarell színes ceruza vagy vízfesték
lásd főkatalógus 261-262. oldal 

Ékszercímkék - Tavaszi birkák

Méret: 1 - 5,5 cm, 51 címke

29683 per cs. .........................................220,—

Címkék - Szorgos húsvéti nyulak

Méret: 2 - 3 cm, 36 címke

29684 per cs. .........................................220,—

Húsvéti varázsfólia

Egyszerű & gyors! A zsugorfóliát rárakjuk a
tojásra, 3 másodpercre belemártjuk forró vízbe,
amint a fólia teljesen rátapad a tojásra készen is
van. Egyszerűen és gyorsan elkészíthető. 4
különböző motívumsorozat 6 kül. motívum.
Motívumválasztás nem lehetséges.

29685 6 db/cs. .......................................310,—

ÚJ! ÚJ!
ÚJ!

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


