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kel. Ezeket ragasszuk fel szintén a

kalapokra. 4 Az arcoknak vágjunk ki

a transzparenspapírból két kb. Ø 16

cm átmérújű korongot. Ragasszuk

fel piros fotokartonból az orrot és

emeljük ki egy fehér pöttyel. Raj -

zoljuk fel az orcát rózsaszín filctollal

és maszáljuk el egy kicsit az ujjunk-

kal. Rajzoljuk meg az arcát mindkét

oldalon Per manent Marker  filctollal,

hogy tisztán felismerhető legyen. 

5 Nyomjuk ki a lámpást a stancolt

ívből, majd ragasszuk fel a kész

arcokat a belsejére. 6 Tűzzük össze

a lámpást, majd ragasszuk rá lapo-

san a felső füleket. Rögzítsünk rá

egy zsinórt akasztónak. Ragasszuk

fel hajszál pontosan a gombakala-

pokat a lámpás mindkét oldalára.

Végezetül akasszuk rá az elektro-

mos lámpásra. 

1 A gombalegény mindkét oldalán

dolgozzunk (elő- és hátoldal): Má -

sol juk át az egyes motívuumokat

másolópapírral mindig kétszer a

meg felelő színű fotokartonra. Vág -

juk ki és közben egyszer ellentéte-

sen is dolgozzunk. 2 Ragasszuk a

lila korongot a virág közepébe. Ez -

után rögzítsük a teljes virágot haj -

szál pontosan a gombakalapra,

majd díszítsük kivi és orgona színű

Glitterliner festékkel. 3 A fehér pöty-

työket selyempapírból készítjük el.

Ehhez tépjünk le egy darabot, ké -

szít sünk golyót a tenyerünkkel és

vé gül nyomjuk laposra az öklünk-

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2013 / 14  262. oldal

Gyermekolló
lásd főkatalógus 2013 / 14  159. oldal

TIPP
Az elektromos lámpáspálcához ha 
szükséges rendelhető tartalék izzó.

Izzó - E10
(Cikkszám 10151600, 10182000) lásd FK 2013 / 14  317. oldal

ALAPANYAG
Lámpás kerek - karton
(Cikkszám 400911) lásd főkatalógus 2013 / 14  316. oldal

Grafit másolópapír / Pauszpapír
(Cikkszám 400299) lásd főkatalógus 2013 / 14  269. oldal

Fotokarton 220 g / m² 
(Cikkszám 401517.. élénkpiros-30, v.zöld-51, orgona-72) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  271. oldal

Transzparenspapír - UNI extra vastag
(Cikkszám 40149801, 40149601) lásd FK 2013 / 14  276. oldal

Selyempapír
(Cikkszám 401515.. fehér-01) lásd FK 2013 / 14  284. oldal

Permanent Marker - 1 mm
(Cikkszám 501390.. fekete-90) lásd FK 2013 / 14  341. oldal

Deco Painter - matt MARABU
(Cikkszám 501318.. fehér-01) lásd FK 2013 / 14  397. oldal

Glitter Liner - MARABU
(Cikkszám 501361.. kivi-52, levendula-75) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  394. oldal

Elektromos lámpáspálca
(Cikkszám 400003) lásd főkatalógus 2013 / 14  317. oldal

Elem ceruza - Longlife 1,5 V
(Cikkszám 100305, 101345) lásd FK 2013 / 14  317. oldal

Rózsaszín filctoll, zsinór

Milyen szeretnivaló legényke, amely megvilágítja a 
sötétséget. Néhány kézmozdulattal elkészíthető még 
a legkisebbek által is és különösen biztonságos az 
elektromos lámpástartó pálca által. 

LÁMPÁSKÉSZÍTÉS

Gombalegény
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A sablont nagyítsuk fel 130 %-kal

2 x 
(1 x ellentétesen)


