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ALAPANYAG

Egyszerű és gyors barkácsolás: 
Fessük ki a tojásokat fi lctollal, 
ezek lesznek a nyúlfejek. A 
csákókat fessük le barkács- vagy 
krétafestékkel, ahogy itt a ké-
pen is látható. Ragasztáshoz 
használjunk barkácsragasz-
tót vagy ragasztópisztolyt.

BARKÁCSOLÁS PAPÍRMASÉ TERMÉKEKKEL

Mókás nyulak & 
tyúkok

Nyúl
1 A nagy csákót alapozzuk le kré-
tafestékkel. A csúcsból vágjunk le 
kb. 1 cm-t, hogy a fej később jól 
tartson. 2 A műanyag tojásra raj-
zoljunk fi lctollakkal arcot, ezután 
ragasszuk a csákóra. 3 Készítsünk 
füleket színes papírból, díszítsük 
pomponnal és szaténszalaggal. 
4 Pöttyözzük ki farudacskákkal 
(tengelyrudakkal).

Tyúk
1 A kis csákót alapozzuk le kréta-
festékkel. 2 Ragasszuk fel a színes 
papírból kivágott csőrt és tarajt. 
3 A szemeket és a tollakat ragasz-
szuk fel. 4 A zseníliadrótból vágjunk 
le négy, kb. 5 cm hosszú darabot. 
Kettőből formázzunk lábat és ra-
gasszuk bele a csákóba. 5 Pöttyöz
zük ki farudacskákkal (tengelyru-
dakkal).

 Az alapanya-
gokhoz
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Nyúl
 Papírmasé - csákó 

Méret: Ø kb. 7 cm
Magaság: kb. 20 cm
 40 07 07  per  db  ......................................  340,— 

 Műanyagtojások matt 
Meghökkentően igazinak 
tűnő, nem törik. 
Méret: 6 cm
Furat: Ø 2,5 mm
Hozzáillő nyárs: Ø 3 mm
 30 18 19  12 db/ cs.  ...............................  1.460,— 

 Pomponok - 
színes kevert csomag 
Méret: Ø kb. 10 – 50 mm
 30 05 73  kb. 100 db/ cs.  .......................  1.700,— 
Filctoll Superstars Duo - JOLLY
(Cikkszám 500760)

Szaténszalag készlet mini pöttyös - 10 mm
(Cikkszám 603257)

Tyúk
Papírmasé - csákó
Méret: Ø kb. 6,5 cm
Magaság: kb. 14 cm
 40 20 41  5 db/ cs.  ................................  1.850,— 

 Tollak - kevert csomag 
6 pompás tavaszi színben.
Méret: kb. 3 – 10 cm
 30 01 45  kb. 185 db (10g)/ cs.  ...............  490,— 

 Szemek - félgolyó előnyős csomag 
Öntapadós hátlappal. 
Méret: Ø kb. 4, 6 és 8 mm
 30 17 40  kb. 150 db/ cs.  ......................  1.570,— 

 Zseníliadrót  - Hossz kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm
Színek + számok:
sárga-10, narancssárga-20
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 29 ..  10 db/ cs.  .............................  320,—  
  10   cs. -tól/szín .....................  290,— 

 Krétafesték Chalky Finish 
A vízbázisú krétafesték a 
tárgyaknak egy ultramatt és 
bársonyos felületet ad. 

Színek + számok:
fehér-01, vanília-11, púder 
rózsaszín-41, pink-43, jade-56, mentazöld-57, 
tengerzöld-58, indiai türkíz-63, kékesszürke-64, 
sötét (coelin) kék-65, levendula-75, szeder-77, 
világos topáz-91, antracit-95
A színek számát kérjük megadni!
 50 18 57 ..  118 ml/tégely ...................  1.870,— 

 Tengelyrudak - bükkfa 
Hossz: kb. 120 mm
Rúd: Ø kb. 4 mm
 10 01 08  25 db/ cs.  .................................  520,— 
 10 22 86  100 db/ cs.  ............................  1.770,— 
Színes rajzlap, (natúrpapír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. narancssárga-20, rózsaszín-40, őzbarna-81)

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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