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HÚSVÉTI LOMBFŰRÉSZMUNKÁK 

Pimasz húsvéti nyulak

ALAPANYAG
Szabványlap - 
nyárfafurnér
A nyárfafurnér puha és 
nem szálkásodik. Köny-
nyen megmunkálható és 
kiválóan fűrészelhető lomb-
fűrésszel. A nyugodt, fehéres felület 
nagyon jól festhető. Ideális az iskolába és 
az ára is kedvező. Kiváló minőség: AB / AB, 
mindkét oldal hibátlan, fi nomra csiszolt, 
a ragasztás formaldehidtől mentes E1. A 
fa kizárólag tanusítvánnyal ellátott, tartós 
nyárfaültetvényekből származik, Olaszor-
szágból.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
Vastagság: kb. 4 mm
 100011  per  db  .................................  280,— 

 Akrilfesték Patio Paint 
● extrém időálló és fényszerű 
● ideális betonra, kerti fi gurákra, 
 falszerkezetekre, téglára, terra-
 kottára, fára, kőre és hungarocellre 
● otthonra és a kertben 
● egyszerű használat
● kopásálló 
● vízbázisú 
● nem szükséges védőlakk

Színek + számok:
színtelen-00, fehér-01, elefántcsont-08, 
citrom-12, aranysárga-13, fényes arany-18, 
mandarin-21, cseresznyepiros-35, 
hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59, 
azúrkék-60, türkiz-65, ibolyakék-70, 
nugát-80, fekete-90, fényes ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501282 ..  59 ml/üveg ...................  1.160,— 

Faenyv
lásd a webáruházunkban www.winkleriskolaszer.hu

Fagyöngyök fehér Ø 8 mm
(Cikkszám 70066101)

Horgolófonal Nr. 10
(Cikkszám 501464.. különböző színekben) 

Kockás szalag Karintia 5 mm
(Cikkszám 602479.. különböző színekben) 

Permanent marker Duo - készlet
(Cikkszám 501613 )

Fúró Ø 1 mm
lásd a webáruházunkban www.winkleriskolaszer.hu

1 A motívummintákat kinyomtat-
juk, kivágjuk és a fára átmásoljuk, 
kifűrészeljük és a végeket körbe-
körbe simára lecsiszoljuk. A belső 
vágásokat jobban csiszoljuk meg, 
hogy a nyuszikat ill. a tojásokat 
könnyedén össze tudjuk illesz-
teni. 2 A tojások lazúrozásához a 
kívánt színű festéket egy tányér-
ban vízzel higítjuk, egy puha lapos 
ecsettel lefestjük és jól száradni 
hagyjuk. Csiszolópapírral a festé-
ket a szélekről eltávolítjuk, míg az 
ismét látható lesz. Kevés ragasz-
tóanyagot a belső vágásra helye-
zünk és mindkét részt összeilleszt-
jük. 3 Mindegyik tojás felső élébe 
egy furatot fúrunk és a duplájára 

Varázsoljon csodálatos húsvéti hangulatot az otthonába. A mo-
tívumokat fából kifűrészeljük és tavaszi színekben lefestjük.

rakott fonal végeit ide ragasztjuk 
be. Az akasztózsinórra még egy 
fagyöngyöt fűzünk fel. 4 A nyúlré-
szeket is természetesen a kívánt 
festékkel lazúrozzuk. Száradni 
hagyjuk. Majd az arc körvonalait 
egy vízbázisú, fekete tollal felraj-
zoljuk. Ismét száradni hagyjuk, 
majd a festéket az éleken ismét 
egy csiszolópapírral lecsiszol-
juk. 5 A lila nyúl részeit összera-
gasztjuk ill. a rózsaszín nyuszi 
lábait mindkét oldalról ráragaszt-
juk. A zöld, vékony nyusziba egy 
furatot fúrunk felakasztónak. 6 Vé-
gül mindegyik nyúlnak egy szala-
got kötünk a nyaka köré. Készen is 
vannak a pimasz nyuszik!

Lombfűrészek és kellékek
lásd a webáruházunkban www.winkleriskolaszer.hu

Csiszolópapír EasyCUT fi nom
(Cikkszám 200372) 

Akrilfestő ecset - HOBBYSTAR Nr. 10
(Cikkszám 200641)
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Sablon 1:1

Nyúl 1 Nyúl 2

Nyúl 3 Tojás
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