
ALAPANYAG
Spatula / Barkácsfa
(Cikkszám 16021 vagy 16022) lásd lent

Deco Painter matt 3 - 4 mm - MARABU
(Cikkszám 2282.. kül. színekben) lásd lent

Mindentragasztó - UHU
(Cikkszám 1913) lásd főkatalógus 244. oldal

Olló

Zsiráf:
Színes papír
(Cikkszám 2023.. csokoládébarna-87) lásd főkat. 256. oldal

Rezgő szemek Ø 5 mm
(Cikkszám 70201) lásd főkatalógus 226. oldal

Repülő, rakéta, szélmalom 
Dekorgumi
(Cikkszám 8447.. kül. színekben) lásd lent

TERMÉK - TIPP
Spatula 
szívmotívummal - fa

További termékinformációk 
lásd főkatalógus 84. oldal

Hossza: kb. 120 mm,
Motívumméret: kb. 50 x 50 mm, vast.: kb. 2 mm

16024 10 db/cs. ................................460,—

BARKÁCSTIPP

Zsiráf
1 Egy barkácsfát törjünk 2 különböző

nagyságú részre. A hosszabb rész

lesz a test és a rövidebb a fej. 2 Az 5

egész és az osztott pálcákra fessünk

zsiráfmintát Deco Painter-rel. 3 Ren -

dezzük el a pálcákat a kép szerint. 

4 A szarvait vágjuk ki papírból majd

ragasszuk rá a fejére. 5 Most ragasz-

szuk rá a lábait és a nyakát a testére,

úgy mint a fejét a nyakára. Kész!

ÖTLETEK BARKÁCSFÁVAL 

Egyszerűen csodás

REPÜLŐ LABDA SZÍNES PAPÍRBÓL 

Csodás dobás
1 Gyűrjük össze az újságpapírt egy

golyóvá (Ø 6-10 cm). 2 Vágjuk le a

kreppszalagokat különböző hosszú-

ságú csíkokra és 1-1 végét ragasz-

szuk rá az újsággolyóra. 3 Most te -

gyük a labdát a színes papír közepé-

re és ezt formáljuk át úgy, hogy a

kreppcsíkok farokként lógjanak ki a

golyóból. 4 Végezetül a golyó nyakát

zárjuk le egy zsinórral és rajzoljunk

rá filctollal egy vidám arcot. Készen

is van a csodás dobólabda!

BARKÁCSTIPP

ALAPANYAG
Dekor. - Kreppszalag

10 tekercs 5 cm x 10 m, 
10 féle színben, nehezen gyúlékony

20402 10 tekercs/cs. ....................1.250,—

Újságpapír
Univerzális papír pl. Coloraction másolópapír A4
(Cikkszám 2088.. napsárga-13) lásd főkatalógus 253. oldal

Pamutzsinór
(Cikkszám 7741.. sárga-10) lásd főkatalógus 458. oldal

Filctoll fekete és narancs színben 
pl. Faber-Castel GRIP Colour Marker
(Cikkszám 28528) lásd főkatalógus 326. oldal

Ragasztóanyag

Dekorgumilapok

Lapméret: 20 x 30 cm
Vastagság: 2 mm

A színek számát kérjük megadni!
8447 .. 10 lap/cs. ....................................660,—

Spatula / Barkácsfa

Spatula, bükkfából.

Vast.: kb. 1 – 2 mm

Méret: kb. 10 x 110 mm
16021 100 db/cs. ...................................260,—

Méret: kb. 18 x 150 mm
16022 80 db/cs. .....................................470,—

Deco Painter matt 3 - 4 mm - MARABU

A színek számát 
kérjük megadni!
2282 .. per db..........................................790,—

01 08 16 18 21 35 41 43

52 57 61 62 66 70 71 74

80 90 92

01 07 10 20 30 40 51 57

9459 61 69 72 80 89 90

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


