
Minden félelmünk elszáll, ha saját magunk barkácsolunk 
egy szellemet. A Deco keményítő által az anyag megme-
revedik, a rugalmas gumizsinór segítségével a kísértet a 
levegőbe repül. Különösen mókás a be- és kikapcsolható 
világítófej.

1 Szabjunk ki a fehér pamutanyag-
ból egy kb. 30 x 30 cm darabot. Kö-
zépre vágjunk bele egy kis lyukat a 
felakasztáshoz. 2 Fektessük az alá-
tétre és vastagon kenjük be a Deco 
keményítővel. Tekerjünk be egy 
hungarocell golyót folpack fóliával 
és tűzzük fel egy fa nyársra. A Deco 
keményítővel bekent anyagdarabot 
helyezzük a golyó közepére, úgy 
hogy az lelógjon. A nyárson hagyjuk 
száradni (kb. 2 napot). A hungaro-
cell golyót és a nyársat távolítsuk 
el. 3 Fekete fi llcel rajzoljuk meg az 

BARKÁCSOLJUNK DECO KEMÉNYÍTŐVEL

Világító szellem

Alátétlap műanyag
(Cikkszám 301484)

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101185)

Olló, széles ecset, folpack, fekete fi lctoll

SZERSZ ÁMOK

arcot. 4 A teamécsest az osztható 
akril golyóba helyezzük, bekapcsol-
juk és - a hungarocell golyó helyett -  
fejként a kész szellembe helyezzük.  
A golyó akasztóját a lyukon keresz-
tül az anyagba toljuk. 5 Az elaszti-
kus gumicérnával felakasztjuk.

ALAPANYAG

Szélesség
150

cm

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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 Pamutszövet - Uni 
Sokoldalúan használható, 
pl. szövetnyomtatás, szövet-
festés, varró munkálatok 
és patchwork, stb.
Szélesség: kb. 150 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 205 g / m2 
Mosható: 40 °C
Minimális rendelhető mennyiség 0,5 m!
 50143801  per  fm  ..........................  2.310,— 

 Deco keményítő 

Formaalkotó, levegőre száradó, 
vízalapú rögzítő. Egyszerűen a 
kívánt tárgyat deko keményítővel 
bekenni - száradni hagyni - kész. 
Alkalmas textíliák, selyem, bőr és 
természetes papír keményítésére.

 500458  750 ml/üveg .....................  3.610,— 

 Hungarocell golyó  - Ø 50 mm

Finom szemcsézéssel 
és perem nélkül
 300153  per  db  ...................................  70,— 
durva szemcsézéssel
 300669  kb. 30 db./ cs.  ...................  1.450,— 

 Akrilgömb 

2-részes, átlátszó, belső dekoráláshoz, sze-
gélydíszítéshez, festhető vagy ragasztható, 
valamint a Window color-hoz.
Méret: Ø kb. 5 cm
 300130  5 db./ cs.  ..............................  790,— 

 Teamécses - super LED 

Elektromos, fényes szuper LED 
mécses villogó funkció nélkül. 
Az alján lévő kapcsológomb 
segítségével könnyen bekapcsolható. Illik a 
teamécsestartónkba (cikkszám 401462), ele-
met tartalmaz (3 db LR 1130 mécsesenként), 
Égési idő: kb. 10 óra. Hozzáillő pótelem LR 
1130 (cikkszám 101992).
Méret: Ø db. 36 mm
 301546  2 db./ cs.  ..............................  620,— 

Elasztikus gumiszál - Ø 1 mm

Vastagság: Ø kb. 1 mm
Szín: átlátszó
 700306  50 m/ cs.  ...........................  1.150,— 


