
A kedves jászolfi gurák kb. 35 cm magasak. Így az óvodá-
ban és az iskolában is lehetőség van arra, hogy egy csodás 
és megfogható jászolt építsenek, amit minden alkalommal 
további fi gurával és állatokkal bővíthetünk.

Mária, József, pásztorok és 
Három Királyok
1 A fi gurák fejének Ø 100 mm-es 
hungarocellgolyókat hússzínű fes-
tékkel alapozzuk (a legegyszerűbb, 
ha egy fanyársra feltűzzük). A fél-
golyó szemeket rögzítjük, és az 
arcot fi lctollal felrajzoljuk, a hajat 
gyapjúmaradványból felragasztjuk. 
2 A testnek a kartonhengert akril 
mattfestékkel lefestjük és a feje-
ket ráragasztjuk. 3 Kabátonként: 
kb. 25 x 30 cm-es fi lcet kivágunk 
és tetszés szerint díszítjük (pl. rö-
vidítjük vagy az éleket lekerekít-
jük). A testre ragasztjuk, gombok-
kal és ékszerkövekkel díszítjük. 
4 Fejfedők: Mária fátyolát fi lcből, 
a koronát arany színű rajzlapból 

BARKÁCSOLÁS KARTONHENGERREL

Jászol XL

Alacsony hőm. ragasztópisztoly, olló
Mária, József, pásztorok és Három Királyok
Kartonhenger - Ø 60 x 240 mm 
(Cikkszám 400786)

Hungarocell golyó - Ø 100 mm
(Cikkszám 300155)

Szemek - félgolyó 8 mm
(Cikkszám 300538)

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám. 501295.. hússzín-07, arany-18, briliánspir-34, 
világoszöld-51, világoskék-61, sötétbarna-89)

Barkácsfi lc - tekercs
(Cikkszám 301118.. fehér-01, piros-30, fenyőzöld-58, 
kék-60, világoskék-61, ibolyakék-70, orgona-72, 
cs.barna-87, szürke melír-91)

Szalmakalap - natúr
(Cikkszám 300118)

Pamutszövet - Uni
(Cikkszám 501438.. piros-30)

Farúd Ø 5 mm - bükkfa
(Cikkszám 101784)

Ékszerkő-félgolyó gyöngyház
(Cikkszám 401421)

Gyapjúmaradványok a hajnak, gombok, 
öv, arany színű rajzlap
Jézuska
Kartonhenger - Ø 50 x 100 mm
(Cikkszám 400784)

Hungarocell golyó - Ø 70 mm
(Cikkszám 300154)

Barkácsfi lc - tekercs
(Cikkszám 301118.. szürke melírozott-91)

Természetes háncs
(Cikkszám 301150.. natúr-03)

Narancs és piros színű fi lctoll
Bárány
Hungarocell golyó - Ø 70 mm
(Cikkszám 300154)

Hungarocell tojás - 45 x 32 mm
(Cikkszám 300163)

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám 501295.. fekete-90)

Pompon - hógolyó
(Cikkszám 301459)

Farúd Ø 5 mm - bükkfa
(Cikkszám 101784)

Rezgő szemek - kerek 7 mm
(Cikkszám 300531)

Fekete fi lcmaradványok

kivágjuk, a szalmakalapot pedig ra-
gasztjuk. A turbánt kb. 25 x 50 cm-
es piros pamutszövetből készítjük.

Jézuska
Egy Ø 50 mm-es kartonhengerből 
és Ø 70 mm hungarocellgolyóból 
barkácsoljuk és egy kb. 25 x 25 cm-
es szürke, melírozott barkácsfi lcbe 
tekerjük és natúrháncsra helyez-
zük.

Bárány
Egy Ø 70 mm-es hungarocell golyót 
és egy hungarocell tojást összera-
gasztunk és lefestjük. A rezgő sze-
met és a fi lcfüleket rögzítjük. Pom-
ponokat ragasztunk rá és a feketére 
festett farudakat lábnak betűzzük. 

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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