
BARKÁCSOLÁS SAJTOSDOBOZZAL

A saját 
akváriumom
Ezzel a barkácsmunkával egy gyermek nagy kívánsága
teljesül! A 3D-optika a pipatisztítókból készült vizi növé-
nyek és a papírtányérokból készült színes halak adják.

1 Helyezzük a sajtosdobozt a hul-

lámpapír hátoldalára. Húzzuk át a

körvonalait egy ceruzával, majd vág-

juk ki a vonalon belül. Ra gasz szuk

bele a kört a doboz aljába. 

2 Rajzoljunk különböző méretű és

formájú halakat a papírtányérra úgy,

hogy a dombormintás perem ábrá-

zolja a hal farokuszonyát. Színezzük

ki a kartonhalakat Deco Painter

filctollal és hagyjuk megszáradni. 

3 Ragasszunk fel rezgő szemeket

vagy rajzoljuk fel őket a vékony,

fekete színű Deco Painter filctollal

halmérettől függően. Ra gasszuk a

kész halakat a hullámpapírra. 4 For -

máljunk vizinövényt pi pa tisztítóból. A

csavart formához te kerjük rá egy

ceruzára és ragaszszuk szintén a

sajtosdobozba. 5 Ala pozzuk le a

sajtosdoboz fedelét és alját fényes

ezüst festékkel és hagyjuk jól meg -

száradni. 6 Helyez zük a sajtosdo-

bozt a mobilfóliára. Húzzuk át a kör-

vo nalait egy golyóstollal, majd vág-

juk ki a korongot a vonalon belül. Ra -

gasszuk bele a sajtosdoboz fedelé-

be, ezután ragasszuk össze a doboz

mindkét részét. 7 A hajóablak kiné-

zethez tegyünk fel pöttyöket Per -

lenmaker-Pen festékkel és hagyjuk

megszáradni. 8 Rögzítsünk egy

képakasztót a doboz hátoldalára. 

A matricákkal és rezgő szemekkel való mun-
kához segítség lehet egy csipesz. 

Csipesz - 11,5 cm
(Cikkszám 200692) lásd főkatalógus 2013 / 14  155. oldal

TIPP

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2013 / 14  259. oldal

Ceruza, golyóstoll, olló, ecset

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 hírlevél 2014-06

Lámpásfedél és talp / 
sajtosdoboz 

Méret: Ø kb. 15,3 cm

400788 10 db /cs. ........................1.160,—
400789 200 db /cs. ....................20.410,—

Papírtányér - kerek Ø 15 cm
(Cikkszám 400790) lásd főkatalógus 2013 / 14  333. oldal

Színes hullámpapír - 3D színes
(Cikkszám 401513.. kék-60) lásd FK 2013 / 14  278. oldal

Pipatisztító
(Cikkszám 301129.. v.zöld-51) lásd FK 2013 / 14  235. oldal

Rezgő szem - kerek 5 mm
(Cikkszám 300530) lásd főkatalógus 2013 / 14  238. oldal

Deco Painter - matt 1–2 mm MARABU
(Cikkszám 501315.. fekete-90) lásd FK 2013 / 14  397. oldal

Deco Painter - matt 3–4 mm MARABU
(Cikkszám 501318.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  397. oldal

Mobilfólia /Lámpásfólia - 33x46 cm 
(Cikkszám 500279) lásd főkatalógus 2013 / 14  378. oldal

Meltdown - Fényes festék BEROL
(Cikkszám 501262.. ezüst-92) lásd FK 2013 / 14  361. oldal

Perlenmaker - Pen
(Cikkszám 501351.. ezüst-92) lásd FK 2013 / 14  413. oldal

Képakasztó /Akasztófül - papír
(Cikkszám 400294) lásd főkatalógus 2013 / 14  327. oldal

ALAPANYAG


