
SZERSZÁMOK
Ceruza
lásd főkatalógus 321-322. oldal

Olló
lásd főkatalógus 152-154. oldal

Hőlégfúvó Embossing-hoz
(Cikkszám 3979) lásd főkatalógus 278. oldal

ALAPANYAG

PARAFA ÖTLETEK ANYÁK NAPJÁRA

Nagyon szeretlek!

1 A papírlapot hosszában hajtsuk
ketté majd rajzoljuk fel egy pocakos
szívnek a felét és vágjuk ezt ki. Ezt a
sablont másoljuk át a préselt parafára
és a szürke kartonra majd vágjuk ki
ismét. 2A parafaszívet ragasszuk rá a
szürke kartonszívre és hagyjuk meg -
száradni. 3 A parafaszívet díszítsük
Pic Tixx Pluster & LinerPen és
Marabu 3D - Liner festékkel tetszés
szerinti színnel. Ide nagyon jól illenek
a hullámvonalak és virágok. Írjunk a

közepére piros vagy fehér színnel egy
kis szöveget: „Anyu, nagyon szeret-
lek!“ vagy „Anyák napjára“ 4A festé ket
hagyjuk száradni kb. 6 órán ke resztül
majd ezután habosítsuk fel hő -
légfúvóval, egy erős hajszárítóval
magas fokozaton vagy előmelegített
sütőben 150 °C-on. 5 Végezetül szúr-
junk az ollóval 2 kis lyukat az akasz-
tónak, fűzzünk át rajta egy darab sza-
lagot és csomózzuk meg. Készen is
van a szívélyes Anyák napi ajándék! 

Ezek a gyönyörű “mézeskalácsszívek” nem tésztából
készülnek, hanem természetes parafából vágjuk ki 
és díszítjük Pluster tubusos festékkel. Egy Anyák 
napi ajándék, amely valóban szívből jön!

Préselt parafa - barkácsív

A vékony parafa 
nagyon flexibilis 
és nagyon köny-
nyen vágható 
ollóval, motívu-
mok stancolá-
sára is 
alkalmas.

Méret: DIN A4, vastagság: 1 mm

7809 10 db/cs. ................................840,—

Szürke karton 1,3 mm
(Cikkszám 2103) lásd főkatalógus 255. oldal

PicTixx Pluster & LinerPen
(Cikkszám 2334.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 373. oldal

Marabu - 3D Liner
(Cikkszám 2351.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 383. oldal

Polyszalag - America 5 mm
(Cikkszám 7704.. piros-30) lásd főkatalógus 456. oldal

Papírlap A4

TERMÉKTIPPEK
Préselt parafa asztali készlet

Ideális festeni, ragasztani stb. 

Méret: 440 x 290 mm, vastagság: 3 mm

7808 4 db/cs. ..................................860,—

Préselt parafaszeletek

Tiszta parafaszeletek, 1 osztályú minőség,
sokféle használatra, pl: csészealátétnek.

Poháralátét
Vast.: kb. 6 mm

Méret: Ø kb. 85 mm
7820 12 db/cs. ................................550,—

Méret: Ø kb.105 mm
7821 12 db/cs. ................................750,—

Cserépalátét
Méret: Ø 20 cm
Vast.: kb. 10 mm

7819 per db ....................................290,—

TIPP
Ezt a szívélyes aján-
dékötletet megvál-
toztatott szöveggel
használhatjuk Apák
napjára is vagy aján-
déknak “a legjobb
mamának” vagy “a
legjobb papának”.
Engedjük szabadjára
a kreativitásunkat!

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


