
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 2015-05

1 Minden furatot egy furdanccsal 
készítsünk el kb. 1,5 cm-re a perem-
től a kartonhengeren: fúrjunk az 
egyik végébe két lyukat kb. 5 cm 
távolságra, fent a henger mindkét 
végébe egy lyukat. 2 Fessük le a 
karton hengert akrilfestékkel és ha-
gyjuk megszáradni. 3 Vágjunk le a 
lábaknak a Reep zsinórból egy kb. 
50 cm hosszúságú darabot, majd 
fűzzük át a henger mindkét alsó fura-
tán. Mindegyik zsinórlábra fűzzünk 
fel kilenc Ø 12 mm-es fagolyót és 
egy Ø 30 mm-es fakereket. Állítsuk 
be a lábakat a kívánt hosszúság-
ra, majd csomózzuk meg a zsinór-
ok végeit. 4 Ragasszuk be ezeket 
a csomókat a fakerekek furataiba, 

majd vágjuk le a kiálló maradék 
zsinórt. 5 Vágjunk le a nyakhoz a 
Reep zsinórról kb. 80 cm hosszúságú 
darabot, csomózzuk meg a végeit és 
fűzzük be előről a kartontest furatán. 
Állítsunk sorba nyolc Ø 15 mm-es 
fagolyót és egy  A Ø 40 mm-es go-
lyót fejnek. 6 Fűzzünk be a testnek 
szintén egy 80 cm hosszú Reep 
zsinórt a hátsó furatba és rögzítsük. 
7 Nyomjuk a fedeleket a kartonhen-
gerbe. 8 Készítsük el a fejet rezgő 
szemekkel és egy papírcsőrrel. Dí-
szítsük a fejet és a testet tollakkal. 
9 Vágjunk le a pálcáról kb. 20 cm 
hosszúságú darabot, majd kössük 
hozzá a fej és a test zsinórjait.

SZERSZÁMOK
Furdancs / kézi fúró 5 mm
(Cikkszám 200422) lásd főkatalógus 2014 / 15  158. oldal

Olló, barkácsragasztó, vonalzó / mérőszalag

Egy négylábúhoz készítsünk a kartonhenger hátulján 
még egy pár lábat, a nyakat és a lábfejeket készítsük el 
tetszés szerinti hosszúságban és fessük le színesre.

TIPP

ALAPANYAG

3 4

Kartonhenger 

Stabil kartonhenger, spirálisan hajtott szürke 
kartonból fehér-matt fedlap. A 2 műanyag 
fedéllel (cikkszám: 400785) egy jól lezárható 
tartó rakható össze a kül. tárgyaknak.
TIPP: szükség esetén a fedeleket hozzáren-
delni.
Méret: Ø 50 x 100 mm
Vastagság: 2 mm
Szín: nyers fehér
 400784  per db  ................................... 90,— 
  10  db-tól  ............................... 70,—

Fedél a kartonhengerhez

Hozzáillő fedél, ideális a karton-
henger Ø 50 mm (cikkszám: 
400784) lezárásához
Méret: Ø 50 mm
Szín: fehér
 400785  per db  ................................... 30,— 
  10  db-tól  ............................... 20,—

Fagolyó furattal - bükkfa 

Nyers bükkfa, szépen esztergált, 
átmenő furat.
Méret: Ø kb. 12 mm, Furat: Ø kb. 3 mm
 101809  50 db/cs.  ............................. 510,—
Méret: Ø kb. 15 mm, Furat: Ø kb. 4 mm
 101810  50 db/cs.  ............................. 800,—
Méret: Ø kb. 40 mm, Furat: Ø kb. 8 mm
 101814  10 db/cs.  ............................. 800,— 

Pihetollak
Kevert tollcsomag 
szép, erős színekben.
Méret: kb. 7 – 13 cm
Menny.: kb. 40 db (5 g)
Színek:  sárga, kék, piros
 301295  per cs.  ................................. 810,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színek) lásd FK 2014 / 15  386. oldal

Reep zsinór - Ø 1,60 mm
(Cikkszám 101625) lásd főkatalógus 2014 / 15  123. oldal

Fakerék barázda nélkül Ø 30 mm - bükk
(Cikkszám 101789) lásd főkatalógus 2014 / 15  90. oldal

Rúd Ø 6 mm - bükkfa
(Cikkszám 101785) lásd főkatalógus 2014 / 15  86. oldal

Rezgő szemek előnyös csomag - kerek
(Cikkszám 301417) lásd főkatalógus 2014 / 15  250. oldal

Maradék papír

BARKÁCSOLÁS 
KARTONHENGERREL

Bábszínház
Üdvözlünk a fantázia világában! Hagyjuk, hogy ezek a 
vidám állatkák táncoljanak, énekeljenek, meséljenek, stb.


