
1 Válasszunk ki három színben har-
monizáló selyempapírt. Vágjunk ki
pikkelyeket vagy tépkedjük apró dara-
bokra. 2 Kenjük be a papírtányért 
ecset segítségével vékonyan Mar-
vin barkácsragasztóval. Helyezzük
rá a selyempapírt egymást fedően 
és ragasszuk rá barkácsragasz-
tóval. Hagyjuk jól megszáradni és 
esetleg vágjuk le a kiálló papírt. 
3 A sárkány tüskéihez hajtogassunk 
harmónikaszerű legyezőket színes 
másolópapírból. Vágjuk középen 
ketté és ragasszuk bele a papír-
tányérba úgy, hogy egy része fent 
kilógjon. Ragasszuk rá a második 
tányért, szintén ragasztószalaggal.
Így készítsünk tetszés szerinti meny-
nyiségű testrészt különböző méret-
ben. Az utolsó részen hátul rögzít-
sünk egy egész legyezőt faroknak. 
4 Készítsük el a fejrészt két nagy 
tányérból: Elől vágjunk ki neki egy 

BARKÁCSOLÁS PAPÍRTÁNYÉROKKAL

Kis sárkány 
tarka-barka
A sárkánytesthez ragasszunk össze két azonos méretű 
papírtányért, így egy háromdimenziós optika alakul ki.  
Ideális az óvodába: Minden gyermek készítsen egy test-
részt, így hamarosan egy hosszú sárkány tekeredik az 
osztálytermen át. 

SZERSZÁMOK

pofát fogakkal, a fogakat fessük le 
fehér színű akrilfestékkel. Rajzol-
junk fehér papírra fekete fi lctollal 
szemeket, vágjuk ki és ragasszuk 
fel. 5 Ragasszuk egymáshoz a test-
részeket méret szerint elrendezve 
ragasztószalaggal. Így a skárkány 
fl exibilis marad és felakaszthatjuk 
tekeredő mozdulatban. Ehhez rög-
zítsünk néhány testrészre zsinórokat. 
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Papírtányér - kerek

Kedvező árú barkácsanyag 
sokféle elkészítési lehető-
séggel. Auch als Essteller 
verwendbar, unbeschichtet.
Szín: fehér

Méret: Ø kb. 15 cm
 400790  per  db ...................................  40,— 
  100   db-tól ............................. 30,—
  1000   db-tól ........................... 20,—
Méret: Ø kb. 19 cm
 400149  per  db  ................................... 60,—
  100   db-tól ............................. 40,—
  500  db-tól  ............................. 30,—
Méret: Ø kb. 23 cm
 400150  per  db ................................... 70,—
  100   db-tól ............................. 50,—
  600   db-tól ............................. 40,—

Selyempapír
Finom selyempapír, fénylő és intenzív színű. 
Virágokhoz, alkalmazásokhoz, golyókhoz 
stb., nedvesen színez.

Méret: 50 x 70 cm
Vastag.: 20 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, rózsaszín-40, 
v.zöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
1 réteg = 25 ív per szín!
 401515 ..  per réteg ......................... 670,—
  10  rétegtől/szín .............. 620,—

Akrilfesték Patio Paint 
Tartós, vízálló akrilfesték 
bentre és kintre egyaránt.
Szín: fehér
 50128201  59 ml/üveg ...................  1.070,—

Fehér és színes másolópapír A4,
fekete fi lctoll, 
zsinór akasztónak
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Marvin barkácsragasztó - 
BEROL

Menny.: 500 ml / üveg
 400350  per  db .............................. 3.000,— 
Menny.: 1 l / üveg
 400351  per  db ..............................  5.070,—
Menny.: 5 l / kaniszter
 400352  per db ............................ 18.120,—

Ragasztószalag Tape adagoló - UHU
(Cikkszám 400419) lásd főkatalógus 2014 / 15  277. oldal

Ecset, olló

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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