
1 Ragasszuk össze a műanyag göm -

böt és dugjuk be az adaptert. 2 Az

előkészítéshez tépkedjük szét az

átlátszó papírt egyenetlen darabkák -

ra és az arcát takarjuk le krepp-

papírral, hogy egyszerűbben tudjuk

elkészíteni a gömböt. 3 Az arcát vé -

gül kenjük be színtelen Patio Paint

akrilfestékkel és a peremtől a köze-

péig ragasszuk papírdarabokkal. Ez -

zel a módszerrel ragasszuk tele az

egész gömböt és a száradás után

kenjük be a felületet mégegyszer 1-2

réteg színtelen Patio Paint-tel.

Minden réteget hagyjunk jól meg -

száradni. 4 Fimo soft-ból formáljunk

szájakat és uszonyokat. Az uszo -

nyok kb. 3 mm vastagok legyenek.

Végül a kész részeket keményítsük

meg a sütőben 110°C-on kb. 30

percig. 5 Miután minden Fimo rész

kihűlt, ragasszuk ezeket rá hőragasz -

tóval a gömbhalakra. 6 Végezetül

fessük le a bükkfarudakat két külön-

böző színűre majd egy kis hőragasz -

tóval dugjuk az adapterbe. Készen

is van a gömbhal!

Ez az életvidám trió vidám-
ságot sugároz! Szép dekorá -
ciók és egy vidám üdvözlet
vendégeinek. A különleges-
sége: a napfény átmegy az
átlátszó testen és a halak
fényleni kezdenek. 

VILÁGÍTÓ KERTI TŰZŐDÍSZEK

GOLYÓhal család
Az átlátszó 
papíron keresztül
csillognak a halak 
a fényben! 

ALAPANYAG
Műanyag gömb Ø 10, 12 és 14 cm
(Cikkszám 7424, 7417 és 7431) lásd főkatalógus 462. oldal

Adapter műanyag gömbhöz
(Cikkszám 814402 és 814403) lásd főkatalógus 463. oldal

Bükkfarúd Ø 14 és 20 mm
(Cikkszám 1457 és 1449) lásd főkatalógus 64. oldal

Átlátszó papír
(Cikkszám 2018.. citromsárga-10, narancs-20, 
piros-30, v.zöld-51, sötétzöld-59, sötétkék-69) 
lásd főkatalógus 247. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. színtelen-00, fehér-01, citrom-12, 
cs.piros-35, pasztellzöld-52, azúrkék-60, ibolyakék-70) 
lásd főkatalógus 328. oldal

Fimo soft normál árnyalatok
(Cikkszám 8420.. fehér-01, napsárga-10, 
indiai piros-30, almazöld-51, borsmenta-57, fekete-90) 
lásd főkatalógus 175. oldal

Ragasztóanyag
Hőragasztópisztoly és patron

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


