
Időjárásállóra festve és műanyag gyöngyökkel díszítve, egy 
csodálatos nyári dekoráció. A nyári szellő a hangrudakat 
könnyedén lebegteti. 

1 A virágcserepet akrilfestékkel 
tetszés szerint lefestjük és szárad-
ni hagyjuk. A pontokat egy faruddal 
tupfoljuk fel. 2 A Reep zsinórról, 
egyenként kb. 35 cm hosszúságú 
darabot levágunk és  az egyik végét 
duplán elkötjük. 3 Majd mindegyik 
zsinórra kb. 30 műanyag gyöngyöt 
felfűzűnk. Majd rákötjük a fagyűrűre 
és egyenletesen elhelyezzük, eset-
leg még le is ragaszthatjuk. 4 A vé-
kony spárgáról három, egyenként 60 
cm hosszúságú darabot levágunk. 

Mindegyikre felfűzűnk egy hangru-
dat. A zsinórokat összefogjuk, az 
egész kötegre egy műanyag gyön-
gyöt fűzünk és a végétől kb. 10 cm-
re összeragasztjuk. Száradás után 
a fakerékre felfűzzűk és minden 
véget jól elkötünk. 5 A virágcserép 
furatán átfűzzük, esetleg ragaszt-
juk. A kiálló zsinórok akasztónak 
szolgálnak a hangszéljátékhoz. 
6 Végül a fakereket a gyöngyökkel 
a virágcserépbe ragasztjuk és jól 
száradni hagyjuk.

Mindentragasztó kraft Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 400019)

Akrilecset, esetleg különböző vas-
tagságú farudak, olló3 4

 Virágcserép - terrakotta 

 Alkalmas szalvétatechnikához, 
növényekhez pl.: kaktuszok, 
zsázsák... tűpárnának, virágcserjéhez 
és festeni is. Made in Germany.
Külső: Ø kb. 90 mm, 
Magasság: kb. 80 mm 
 300119  per  db  .................................  160,— 

 Kongogyöngyök 

 Színes gyermekgyöngyök 
fűzéshez, 11-féle színben.
Méret: Ø kb. 8 mm, 
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm 
 700860  1000 db/ cs.  ......................  1.650,— 

 Reep zsinór 
Vastagság: Ø kb. 1,35 mm
Mennyiség: 100 g
Hossz: kb. 65 m
Alapanyag: 100 % lenfonál
 101624  per  db  ..............................  1.240,—  
  10   db -tól ..........................  1.180,— 

 Spárga 
 Kezeletlen, fehérítetlen, hosszú-
lapos zsineg, 2-szeresen 
polírozott, (kiálló rostok simítottak).
Vastagság: Ø kb. 0,65 mm
Mennyiség: 50 g
Hossz: kb. 120 m
Alapanyag: 100 % lenfonál 
 100840  per  db  .................................  480,—  
  10   db -tól .............................  460,— 

 Hangrúd - alu 
 Készítse el a saját 
szélcsengőjét, furattal.
Méret: Ø kb. 6 mm
Hossz: kb. 5 / 6 / 7 cm
Szín: ezüst 
 300602  3 db/ cs.  ...............................  290,— 

 Fa - bükkfagyűrű Ø 69 mm 

 Alapanyag: bükkfa, nyers,
szépen esztergált.

Külső: Ø kb. 69 mm
Vastagság: kb. 10 mm 
 101933  10 db/ cs.  ..........................  1.550,— 

 Fakerekek barázda nélkül - 
bükkfa 

 Méret: Ø kb. 30 mm
Vastagság: kb. 10 mm
Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm 
 101789  20 db/ cs.  .............................  650,— 

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben)

Kérjük vegye  fi gyelembe, 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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