
A gyerekek szeretik ezeket a vízi lényeket – mi sem lenne jobb, 
mint őket vízfestékkel és glitter glueval festeni.

1 Egy fi gurához a következő vattago-
lyókra lesz szükségünk: 4 x Ø 20 mm, 
2 x Ø 25 mm, 1 x Ø 30 mm. A köny-
nyebb festés érdekében a golyókat 
egy farúdra felszúrjuk. Vízfestékkel 
(ne használjunk túl sok vizet) le-
festjük és hagyjuk száradni (eset-
leg hajszárítóval). 2 A glitter glue-t 
egyszerűen az ujjunkkal felpöttyöz-
zük. 3 A fl itterlapocskákat a még 
nedves ragasztóba nyomkodjuk 
és hagyjuk jól megszáradni. 4 Az 
uszonyt a barkácsfi lcből kivágjuk és 
ugyanígy fl itterekkel díszítjük. 5 A 

festett vattagolyókat (méret szerint 
rendezve), vattafejet és uszonyt ra-
gasztópisztollyal összeragasztjuk. 
6 A hajat gyapjúból kivágjuk és 
ugyanígy rögzítjük. 7 Végül a fi gurá-
kat tetszés szerint papírvirággal, 
gyöngylánccal, háromágú zsenília-
szigonnyal, kagylóval, stb. díszítjük.
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Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022)
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 Vattagolyó 

Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 20 mm
 300167  kb. 50 db/ cs.  .......................  360,— 
Méret: Ø kb. 25 mm
 300165  kb. 50 db/ cs.  .......................  460,— 
Méret: Ø kb. 30 mm
 300168  kb. 50 db/ cs.  .......................  690,— 

 Vattafej - arc 40 mm 
 Bőrszínű vattagolyók, 
készre festett, arccal. 
Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 40 mm
Furat: Ø kb. 3 mm 
 301472  10 db/ cs.  ..........................  1.250,— 

 Vízfesték 
szivárvány 
készlet - ARISTO 

Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs, 
 piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és 
 almazöld)
● 2 festőszivacs
 501736  per  db  ..............................  4.030,— 

 Glitter Glue - arany 

Mennyiség: 60 ml
Szín: arany
 401798  per  db  .................................  660,— 

 Pailletta lapocska 
Méret: Ø kb. 6 mm
Furat: Ø kb. 1,1 mm
Mennyiség: kb. 4000 db
Szín: színesen kevert
 30112199  per  cs.  .............................  680,— 

Barkácsfi lc szín a színben - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301119.. különböző színekben)

Gyapjú - Easy ELISA
(Cikkszám. 501471.. különböző színekben)

BARKÁCSOLÁS VATTAGOLYÓVAL

Hableány 
& habfiú 

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


