
SZERSZÁMOK
FIMO - Akrilhenger
(Cikkszám 84198) lásd jobbra

Szaggatóforma készlet - virág
(Cikkszám 84124) lásd jobbra

Tupfolóecset
(Cikkszám 26891) lásd 63. oldal

Akrilfestő ecset
lásd főkatalógus 157. oldal

ALAPANYAG
FIMO soft - normál árnyalatok
(Cikkszám 8420.. kül. színekben) lásd jobbra

Üvegpohár Potmania
(Cikkszám 78335 vagy 78331) lásd főkatalógus 344. oldal

Üveg tetoválás - MARABU
(Cikkszám 2361.. kül. színekben) lásd FK 350. oldal

Befőttesüveg
(Cikkszám 78363) lásd főkatalógus 345. oldal

Papírmasé dobozok Ø 7 cm
(Cikkszám 20911) lásd főkatalógus 313. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd FK 370. oldal

Mágnes
lásd főkatalógus 115. oldal

Mindentragasztó
lásd főkatalógus 244-247. oldal

MODELLEZŐ SZÓRAKOZÁS FIMO-VAL 

Szeretettel 
készített ajándékok 

A Fimo egy sütőben keményedő modellezőmassza, külön-
böző erős színekben, amellyel tetszés szerint modellezhe-
tünk és alkothatunk. Ékszer, dekoráció vagy kisebb ajándé-
kok, Fimo-ból mindent ki lehet alakítani. 

1 Nyújtsuk ki a FIMO-t akrilhengerrel

(kisebb virágoknak 2-3 mm, nagyob-

baknak 3-4 mm vastagság). A virágo-

kat szaggassuk ki a szaggatóformák

segítségével. Ha a részek ráragadnak

egyszer az alátétre, akkor ezeket spa-

klival fel tudjuk szedni. 2 Tegyük

össze az egyes részeket rétegről ré -

teg re, közben egy kicsit nyomkodjuk

őket össze. Modellező pálcával vagy

fogvájóval nyomkodhatunk bele

mélyedéseket. 3 A virágokat hagyjuk

megkeményedni (sütőben 110 °C-on

max. 30 percig) majd hagyjuk jól

lehűlni. A virágokat ráragaszt hatjuk

akrilfestékkel festett papírmasédo-

bozra, mágnesre, üvegtetovált pohár-

ra, stb. A ragasztáshoz mindentra-

gasztót vagy kétkomponensű ragasz-

tót használjunk. Készen is vannak a

saját készítésű ajándékok ki csik  nek

és nagyoknak!
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FIMO soft - normál árnyalatok

Menny.: 58 g/cs.
Méret: kb. 55 x 55 x 15 mm

Színek + számok: 
fehér-01, szahara-02, bőrszín-07, gyöngyház-
08, napsárga-10, citrom-11, mandarin-20, 
indiai piros-30, cs.piros-33, málna(pink)-43,
almazöld-51, trópusi zöld-53, menta-57, 
opálzöld-58, smaragd(sötétzöld)-59, brilliáns
(sötét)kék-60, zafírkék-68, sötétkék-69, 
lila-70, levendula-75, cognac-83, csokoládé-
barna-87, fekete-90, delfinszürke-91
A színek számát kérjük megadni!
8420 .. per cs. .........................................510,—

FIMO soft - Metallic

Menny.: 58 g/cs.
Méret: kb. 55 x 55 x 15 mm

Színek + számok:
arany-18, ezüst-92
A színek számát 
kérjük megadni !
8421 .. per cs. .........................................550,—

FIMO - Akrilhenger

FIMO soft modellezőmasszák 
kinyújtásához, különösen 
sima felület, egyenletes nyújtás.

Méret: Ø 25 mm
Hossza: 20 cm

84198 per db.......................................2.600,—

Szaggatóforma készlet - virág

Méret: 
kb. 3, 4 és 5 cm

84124 3 db/cs. .......................................830,—

A teljes FIMO-kínálatunkat és különböző
megunkálási szerszámot a főkatalógusunk
174-175. oldalain talál

További nemesacél szaggatóformát a 
főkatalógusunk 178-180. oldalain talál

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


