
Csilag-fenyőfa
1 Nyújtsuk ki a levegőn száradó mo-
dellezőmasszát kb. 4 mm vastagság-
ban, majd szaggassunk egy csillagot 
minden méretben. A szaggatóforma 
készlettel 10 különböző méretű csil-
lag készíthető. Simítsuk ki a nem 
tiszta éleket némi vízzel. 2 Szúrjunk 
mindegyik csillag közepébe egy lyu-
kat egy Ø 5 mm-es pálca segítsé-
gével, majd hagyjuk megszáradni 
leírás szerint. 3 Fessünk fel a fehér 
színű PicTixx - Pluster & LinerPen 
festékkel különböző mintákat. 4 Ra-
gasszuk a fanyársat a fakerék fura-
tába. Tűzzük fel a kész csillagokat 
felváltva a fehér fagyöngyökkel, eze-
ket a.e. hozzá is ragaszthatjuk. 

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjetlenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Alátétlap műanyag
(Cikkszám 301484) 

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Csillag-fenyőfa
Rúd Ø 5 mm - bükkfa
(Cikkszám 101784)

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392)

Medál
1 Készítsük el a csillagokat az 1. pont-
ban leírtak szerint. 2 Szúrjunk egy nyárs-
sal lyukat az akasztónak, hagyjuk meg-
száradni. 3 Fessük le a csillagokat 
nugát színű akrilfestékkel. 4 Fessünk 
fel a fehér PicTixx - Pluster & LinerPen 
festékkel kül. mintákat, mintha cukor-
már volna. 5 Száradás után rögzítsünk 
szalagokat akasztónak.

Tészta helyett itt levegőn száradó modellezőmasszát 
dolgozunk fel és készítünk belőle cuki medálokat és egy 
csodás csillag-fenyőfát.

 BARKÁCSOLJUNK LEVEGŐN SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZÁVAL

Mézeskalács, 
mintha sütve volna

 Modellezőmassza - JOVI 

 Levegő hatására száradó, puha massza, gye-
rekek és felnőttek is könnyen megmunkálhat-
ják, vízbázisú, CE és CEE pecséttel. A kész 
barkácsmunkák száradás után (a levegőn 
vagy a sütőben 100° C-on) lakkozhatóak 
vagy festhetőek. MOST: Új tartósítószerrel, 
nincs többé szagirritálás. 
TIPP: korlátozottan időjárásálló akrilfestékkel
          vagy lakkall kezelve. 
Szín:  terrakotta 
 30123683  1 kg/ cs.  ........................  1.010,—  
  12   cs. -tól .........................  950,— 

 Szaggatóformák - csillagok profi  
készlet 

Praktikus 
visszazárható 
dobozban.
Méret:  kb. 3 – 12 cm
Alapany.:  nemesacél 
 300949  10 db/ cs.  ..........................  6.120,— 

 PicTixx - Pluster & Liner Pen 

Szín: fehér
 50134801  per  db  .............................  810,— 

Csillag-fenyőfa
Fagyöngyök - Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. fehér-01)

Nyárs 200 mm, Ø 2,5 mm - fa
(Cikkszám 101183)

Fakerék barázda n. Ø 60 mm, 16 mm - bükk
(Cikkszám 101793)

Medálok
Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. nugát-80)

Maradék szalag


