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Remek barkácsolás Halloweenre! 
Az aranyos állatkát fejjel lefele felakaszthatjuk a zseníliadrótból készült lábakkal. 

1 A szárny és fül sablonokat kivág-
juk. Utána ráhelyezzük a fekete 
fotókartonra és a körvonalakat ceru-
zával meghúzzuk. 2 Lábak: A fekete 
zseníliadrótból két 5 cm-es és két 
10 cm-es darabot levágunk és eze-
ket összecsavarjuk. 3 Egy denevér 
készítéséhez szükségünk lesz két 
fél hungarocell szívre és egy vat-
tagolyóra: ezeket a darabokat fém-
hatású ezüst színű festékkel ala-
pozzuk. A festés egyszerűsítésére 

szúrjuk ezeket egy fogpiszkálóra 
vagy egy kis nyársra. Hagyjuk jól 
megszáradni. 4 A szíveket a szár-
nyak mindkét oldalának közepére 
ragasztjuk, a kész lábakat a fél szí-
vek közé helyezük. 5 A felnyársalt 
fejet a két fél szív közé szúrjuk, eset-
leg ragasztóval rögzítjük. 6 Alkoho-
los fi lccel és fehér alapozó festék-
kel ráfestjük a szájat és a fogakat, 
a rezgőszemeket a fejre ragasztjuk. 
7 A kartonfüleken egy pár millimé-
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Ceruza, olló, fehér alapozó festék, 
fehér ceruza
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ternyit behajlítunk és ezeket is a 
fejre ragasztjuk. 8 A színes zsenília-
drótból egy 10 cm-es darabot levá-
gunk és a nyakára sálat csavarunk 
belőle. 9 Végezetül fehér ceruzával 
a szárnyakat kihangsúlyozzuk.

ALAPANYAG

 Hungarocell szív - fél 

Méret: kb. 90 mm
 300660  per  db  .....................................  220,— 

 Vattagolyó 

 Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 40 mm 
 300169  10 db/ cs.  .................................  350,— 

 Nyárs - fa 

 Kerek fanyárs, 
az egyik vége hegyes.
Hossz: kb. 68 mm 
 101182  1000 db/ cs.  .............................  600,— 

 Pipatiszító 
Hossza: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm

Színek + számok:
narancs-20, világoszöld-51, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301129 ..  10 db/ cs.  ..............................  300,—  
 ab  10   cs.  ..............................  270,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 10 mm 
 300532  50 db/ cs.  ..................................  350,— 

 Permanent Marker - 0,6 mm 
Szín: fekete
Vonalvastagság: kb. 0,6 mm 
 501986  per  db  ......................................  510,— 

 Meltdown - 
Fényes festék BEROL 

Vízbázisú fedő festék, 
amely szép és élénk 
fényű.
Szín: ezüst
 50126292  250 ml/üveg .................  3.430,— 

 Fotókarton 300 g / m² 

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m²
Szín: fekete
Csomag = 10 egyszínű ív!!
 40147790  per  cs.  ..........................  1.550,—  
  10   cs. -tól ......................  1.490,— 
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Mókás denevérek

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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Sablon 1:1
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