
SZERSZÁMOK
Ecset
lásd főkatalógus 145-148. oldal

Ékszerkőragasztó
(Cikkszám 19161) lásd főkatalógus 264. oldal

Alacsony hőm. ragasztópisztoly
(Cikkszám 1924) lásd főkatalógus 234. oldal

Alacsony hőm. ragasztópatron
(Cikkszám 19241) lásd főkatalógus 234. oldal

ALAPANYAG
Tűzőgolyó Ø 9 cm
(Cikkszám 7622) lásd főkatalógus 407. oldal

Fagolyó furattal, Ø 30 mm, Ø 40 mm
(Cikkszám 1554, 1556) lásd főkatalógus 68. oldal

Patio Paint
(Cikkszám 2223..) fényes arany-18, cseresznyepiros-35, 
indiai türkíz-65, ibolyakék-70) lásd főkatalógus 328. oldal

Ékszerkövek szögletes és kerek
(Cikkszám 70781) lásd főkatalógus 263. oldal

Szizálfű
(Cikkszám 7393.. zöld-50) lásd főkatalógus 385. oldal

Dekorációs tűző béka:
Fém - békakirály arany
(Cikkszám 71845) lásd tavaszi kínálat 81. oldal

Terrakotta váza, 
Magasság 130 mm, Külső Ø 110 mm
(Cikkszám 73120) lásd főkatalógus 460. oldal

Acrybello lencse
(Cikkszám 6648.. kristály/piros-00) lásd főkatalógus 456. oldal

Fűkoszorú
(Cikkszám 74414) lásd tavaszi kínálat 77. oldal

Window Pen
(Cikkszám 2203.. arany-18, sötétpiros-39) lásd FK 306. oldal

Dekorációs tűző madár:
Fém - madár ezüst
(Cikkszám 71848) lásd tavaszi kínálat 81. oldal

Terrakotta virágcserép, 
Magasság 100 mm, Külső Ø 110 mm
(Cikkszám 7333) lásd főkatalógus 460. oldal

Ékszerelem hálós kör
(Cikkszám 71375) lásd főkatalógus 509. oldal

Bozótkoszorú barna Ø kb. 10 cm
(Cikkszám 72834) lásd főkatalógus 389. oldal

Tojáshéjak
(Cikkszám 74164) lásd tavaszi kínálat 82. oldal

Effektdrót
(Cikkszám 7099.. ezüst-92) lásd főkatalógus 408. oldal

METÁL - FIGURÁK

Csillogó Húsvéti idő

Dekorációs tűző béka:
1 A fagolyókat arany és piros színben

befestjük és száradni hagyjuk. 2 Az

arany színű golyóra ékszerkőragasz-

tóval piros, szögletes ékszerköveket

ragasztunk. A golyó közepébe egy na-

gyobb, átlátszó ékszerkövet he lye -

zünk. Window Pen-nel kisebb ponto-

kat helyezünk rá díszítésként. 3 Szá ra-

dás után a fagolyókat és az acrybello

lencséket felváltva a rúdra he lye z zük.

4 A virágcserepet pirosra befestjük.

A tűzőgolyót a megszáradt vázába

helyezzük (esetleg méretre vágjuk).

5 Végül a fűkoszorút a vázára helyez-

zük, a közepét kevés szizálfűvel meg -

töltjük és a dekorációs rudat a váza

közepébe helyezzük.

Dekorációs tűző madár:
1 A fagolyókat indiai türkízzel és ibo-

lyakékkel befesjtük és száradni hagy-

juk. 2 A lila golyóra ékszerkőragasz-

tóval szögletes ékszerköveket ragasz-

tunk. 3 Száradás után a fagolyókat

és a drótelemeket felváltva a rúdra

helyezzük és hőragasztóval rögzít-

jük. 4 A virágcserepet lilára befestjük.

A tűzőgolyót a megszáradt vázába

helyezzük. 5 Majd a bozótkoszorút

Ezekkel a magasfényű, divatos kerámiafigurákkal egy válogatott és modern tavaszi 
dekorációt készíthet. Ezek a virágtűzők a házban és kertben egyaránt szembetűnőek.

effektdróttal körbetekerjük, a vázára

helyezzük, a közepét kevés szizál -

fűvel kitömjük és a dekorációs rudat

a váza közepébe helyezzük. 6 Vé gül

a tojáshéjat ráragasztjuk. Kész!

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


