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Egy saját fogmosóórával a fogmásás még jobban szóra-
koztat és a tojásórával elkészíthető a tökéletes lágy tojás a 
reggelihez.

BARKÁCSOLÁS KARTONNAL

Vicces fogmosó-
óra / tojásóra

Fogmosóóra bagoly
1 A sablont kinyomtatjuk és kivág-
juk. A részeket a natúrpapírra és 
a mintás kartonra helyezzük és a 
kontúrokat egy ceruzával utánhúz-
zuk. A pontot a homokóra későbbi 
felszereléséhez átnyomjuk. 2 Majd 
végül minden részt kivágunk és 
a söralátétre ragasztjuk. 3 A ki-
jelölt pontokat egy vastag tűvel, 
szúrótűvel vagy szöggel átszúrjuk. 

4 A pecket átdúgjuk a furaton, az 
alátétet a hátoldalra felhelyez-
zük és a pecket  kifelé hajlítjuk. 
Ellenőrizzük le a jó forgást. 5 A kép-
akasztót benedvesítjük és középen 
fent a hátoldalra ráragasztjuk.

Tojásóra csirke
Leírás ugyanaz mint a bagoly fog-
mosóóránál, de itt nem használunk 
motívumos kartont

ALAPANYAG

 Homokóra 
 Csodás homokóra készlet: 
üvegtest megtöltve fehér 
homokkal. Biztosítótűvel és alátétkoronggal az 
egyszerű összeszereléshez. A tűt egyszerűen 
az előfúrt lyukon keresztül átdugni, az alá-
tétkorongot a hátoldalon ráhelyezni és a tűt 
kifelé fordítani. Az üvegtest a biztosítótűnek 
köszönhetően enyhén fordítható - így gyor-
san újra beállítható az óra.
Időtartam: 3 perc
Üvegtest: Ø kb. 12 mm
Magasság: kb. 65 mm 
 100486  per készlet ..........................  320,— 

 Söralátét 
 Nyomtatlan, saját 
elkészítéshez.
Méret: Ø 10,7 cm 
 400765  100 db/ cs.  ........................  1.740,— 

 Fotókarton - 
kockás 
 Mindkét oldal nyom-
tatott, 5 különböző 
színben válogatott.
Méret: 23 x 33 cm
Vastagság: 300 g / m² 
 400093  10 lap/ cs.  .........................  1.440,— 

 Fotókarton - 
pöttyös 

 Pöttyös fotókarton, 10 különböző színben 
válogatott. Mindkét oldala nyomtatott.
Méret: 23 x 33 cm
Vastagság: 300 g / m² 
 400096  10 lap/ cs.  .........................  1.090,— 

 Tónuspapír(natúrpapír) 130 g / m² 
Méret: 50 x 70 cm
Szín: 130 g / m²

Színek + számok:
fehér-01, citromsárga-12, banánsárga-16, 
narancs-20, barack / bőr-22, élénkpiros-30, 
sötétpiros-39, rószsaszín-40, pink-43, 
világoszöld-51, fenyőzöld-59, égszínkék-61, 
óceánkék-63, királykék-68, ultraminkék-69, 
lila-74, sötét ibolyakék-79, szarvasbarna-81,
csokoládébarna-87, fekete-90, szikklaszürke-95
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 401476 ..  10 lap/ cs.  ........................  720,— 
  10   cs. -tól/szín .................  690,— 

 Képakasztó / 
ragasztófül - papír 
Méret: Ø kb. 30 mm
 400294  20 db/ cs.  .............................  420,— 

 Ragasztóstift Kid´s glue 
Magic - CREALL 
Mennyiség: 22 g / stift
 401702  per  db  .................................  460,—  
  12   db -tól .............................  430,— 

Olló

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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Szemek 
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Furat a 
homokórának
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Furat a 
homokórának

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-07


