
Nagyon menő! Ezzel a két mesebeli lénnyel valamint a 
veszélytelen elektromos lámpáspálcával a lampionos 
felvonulás felejthetetlen élménnyé válik!

1 A kiszabott lámpást UHU kraft 
mindenragasztróval a lámpásfedél-
re és aljra ragasztjuk és hagyjuk 
megszáradni. 2 A testsablont pausz-
papír segítségével a színesrajzlap-
ra átvisszük. A füleket, a szarvat, a 
szárnyakat, a tarajt, az orrlyukakat 
és a lábakat csillámpapírból kész-
ítjük el: ehhez kivágjuk a sablo-
nokat és a körvonalakat meghúz-
zuk. Minden részt kivágunk. 3 Az 
egyszarvú- és a sárkányfarokhoz 
megfelelő színű, kb. 40 cm hosszú 
krepp-papírszalagokat vágunk le, 
ezeket a lámpás hátsó részére 
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és sárkány lámpások 

ragasztjuk. 4 A sörényt és a tüzet 
ugyancsak krepp-papírból készít-
jük és rögzítjük. 5 A kész alakot 
a lámpásra ragasztjuk. 6 A tartó-
drótot felszereljük és az elektro-
mos lámpáspálcára akasztjuk.p

TIPP
Aki kimondottan siet, az kiszínezheti a 
sablonokat.

Mindentragasztó-kraft - UHU 
(Cikkszám 400020) 

Másolópapír, olló

Mi d ó k f U
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SZERSZ ÁMOK

 Lámpásfedél 
és talp / 
sajtosdoboz 
Alkalmas lámpásszabás 
cikkszám 401573 – 401577 és 400471
Méret: Ø kb. 15,3 cm
 400788  10 db/ cs.  ..........................  1.340,— 
 400789  200 db/ cs.  ......................  24.610,— 

Lámpásszabás
Transzparenspapírszabás egyoldalúan nyom-
tatott - illik a sajtosdobozunkhoz Ø 15,3 cm.
Szabásméret: 20,5 x 50 cm
kész 
lámpásméret: magasság 20,5 cm/ Ø 15,3 cm
Vastagság: 115 g/m²

Égbolt

 401576  25 ív/ cs.  ...........................  2.680,— 

Tűz

 401577  25 ív/ cs.  ...........................  3.900,— 

 Grafi t másolópapír /
pauszpapír - KREUL 

Méret: DIN A4
 400299  10 lap/ cs.  .........................  1.040,— 

 Csillámpapír 

 Egyoldalúan csillámló, 
kiváló minőségű, a 
csillám nem oldódik meg.
Méret: 24 x 34 cm
Vastagság: 170 g / m² 
 401905  10 lap/ cs.  .........................  1.900,— 

 Krepp-papír - szalag 

 10 tekercs 
10-féle színben, 
kevésbé 
gyúlékony.
Méret: 5 cm x 10 m 
 400521  10 tek/ cs.  .........................  1.690,— 

Színes rajzlap 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01, rózsaszín-40, világoszöld-51)

Lámpástartódrót
(Cikkszám 400292, 400293)

Elektromos lámpáspálca-LED
(Cikkszám 401782)

Ceruzaelem  - Longlife 1,5 V
(Cikkszám 100305, 101345)

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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