
TIPP
A motívumok fotokartonra történő átmáso-
lásakor ügyeljünk arra, hogy az adott szín -
lefolyás hozzáilljen a motívumhoz. Tehát a
tököknél inkább a narancs-piros részt rajzol-
juk fel és a leveleknél pedig a sárgás-zöld
részt. A szalag helyett használható nylon -
szál, vékony spárga, háncs, szaténszalag
vagy egy vékony zsinór is.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
vásárlói levél 2011-08

BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL & OLLÓVAL

Tarkabarka 
őszi évszak
A mintákat nagyítsuk fel a kívánt

méretre, pauszpapírral másoljuk át

a fotokartonra. 

Leveles lánc:
1 A levelek erezetét húzzuk át

fekete, barna vagy zöld színű

filctollal. 2 A leveleket a kép alap-

ján vagy saját elképzelés szerint

rendezzük el egymás alá, majd

ebben a sorrendben ragasszuk rá

egy szalag közepére. 

Tökös lánc:
1 Rajzoljuk fel a belső vonalakat,

szemeket és fogakat, tegyünk fehér

filctollal fény vissza verő dé se ket a

szemekbe és pirosítsuk be az orcát

is egy kicsit. 2 Ragasszuk fel a sze-

met, szájat és a szárat. 3 A tököket

és a leveleket a kép alapján vagy

saját elképzelés szerint rendezzük el

egymás alá és ebben a sorrendben

ragasszuk rá egy szalag közepére.

Egy egyszerű, színpompás
barkácsmunka közbe-
közbe. Rövid idő alatt el -
készülhet ez a hatásos
dekoráció ajtókra, ablakok -
ra és falra. Egy szabadon
lógó lánchoz az elő- és
hátlapot is el kell készíteni,
a tököket és a leveleket
szóródíszként is, pl.: 
asztali dekorációként is
használhatjuk. 

ALAPANYAG

Fotokarton 300 g / m² - szivárvány
(Cikkszám 202500) lásd főkatalógus 255. oldal

Fotokarton 300 g / m², tömb - DIN A4
(Cikkszám 20295) lásd főkatalógus 255. oldal

Lakkfilc - Calligraphy HOBBY LINE
(Cikkszám 2288.. fehér-01) lásd főkatalógus 370. oldal

Perlonszál / Nylonszál
(Cikkszám 70311) lásd főkatalógus 544. oldal

Filctoll fekete, barna és / vagy zöld színben, 
színes ceruza piros vagy rózsaszín, 
ragasztóanyag, olló vagy szike



Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
vásárlói levél 2011-08

A mintát 200%-kal felnagyítani



ALAPANYAG

TIPP
Különösen jól néz ki, ha sok denevér, talán
különböző méretűek is lehetnek, a pókháló
körül repülnek.
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Itt van egy barátságos
denevér, amelyet könnye-
dén elkészíthetünk kevés
alapanyagból. Így a kisebb
barkácsolók is elveszítik a
félelmüket ezektől az álla-
toktól. Az elkészítésnél
figyelembe vehetjük a min-
tát is, vagy a fantáziánkat
is szabadjára engedhetjük.

BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL & OLLÓVAL

Denevér az 
éjszakában
1 Nagyítsuk fel a mintát a kívánt

méretre. Másoljuk át pauszpapírral

a testet és a szárnyakat szürke

fotokartonra, a lábait és a pókhálót

fekete fotokartonra, majd vágjuk ki

őket. Ugyanígy készítsük el a csil-

lagokat és a holdat kukoricasárgá-

ból és napsárgából, a sálat ró zsa -

színből és a szívet piros színből. 

2 Minden folyamatos és pontozott

vonalat húzzunk át filctollal, az

orrot és szemeket szintén színez-

zük ki feketével. Az orcát pirosítsuk

be színes ceru zával. 3 Ra gasszuk

rá a sálat elől ről, a lábakat hátulról

a szürke dene vér testre. 4 Szúrjunk

egy tű vel két lyukat a szívbe, húz-

zuk át a drótot, majd hátul csa -

varjuk meg. A drót elülső végét spi-

rálozzuk meg úgy, hogy a drótot

rátekerjük egy nyársra vagy fapál-

cikára. 5 Ra gasszuk rá a szívet a

holdra és ezt rögzítsük ragasztóval

hátulról a pókhálóra. Ugyanígy

rögzítsük a denevért és a csillago-

kat is. 

Fotokarton 300 g / m²
(Cikkszám 2025.. k.sárga-14, 
napsárga-15, rubinpiros-30, 
rózsaszín-40, fekete-90, 
sziklaszürke-94) lásd főkatalógus 255. oldal

Ezüstdrót
(Cikkszám 7102) lásd főkatalógus 446. oldal

Flinke Flasche – UHU (nagyon gyorsan szárad)
(Cikkszám 1901) lásd főkatalógus 242. oldal

Pauszpapír, barkácsolló, fekete filctoll, rózsaszín
vagy piros színű ceruza. Fanyárs vagy -pálcika
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