
zával. 4 Most fordítsuk meg a fém-
fóliát úgy, hogy a fólia kiemelkedő
része legyen felül. Egy szúrótűvel
szúrjunk azonos távolságú lyukakat
tetszés szerinti vonalban. 5 A for-
mát ezután vágjuk ki körben és hagy -
junk egy kb. 3 mm széles peremet.
6 Tetszés szerint fessünk be külön-
böző részeket Deco Painter -rel. 7
Akasztónak a drótot fűzzük át egy

vagy két lyukon, fűzzünk rá külön-
böző gyöngyöket majd hajlítsuk
meg a drótvégeket. 8 Vége zetül
rakjunk rá  még további díszítéseket,
mint pl.: ékszerköveket vagy mo za -
ik - tükörköveket. 

Képkeret
A képkerethez kezdésnek vágjunk
ki egy 17 x 17 cm nagyságú dara-

Egy darab fémfólia, egy szúrótű és már kezdődhet is. Szív- vagy csillagmedál,
képkeret vagy egy kis tükör, pillanatok alatt gyönyörű Anyák napi ajándék 
készülhet. Egy kis fantáziával a legkreatívabb műalkotások készülhetnek!

VÉSETT FÉMFÓLIA - AJÁNDÉKÖTLET

Vésett művészet

A sablonokat ehhez a barkácstipphez megta-
lálja a weboldalunkon a letöltések menüpont-
ban, barkácstippek / barkácsolás papírral /
vésett fémfólia ajándékötlet

SABLONOK

Általános
1 A sablont másoljuk át fehér
átlátszó papírra majd ragasszuk rá
ragasztó szalaggal (feliratnál a tü -
körképét) a fémfóliára. 2 Tegyük a
fémfóliát egy puha alátétre és most
a vonalakat alaposan húzzuk át
golyótollal egyen letes nyomással.
3 A sablont vegyük le a fóliáról
majd húzzuk át a vonalakat ceru-

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.
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ALAPANYAG
Vésett fémólia tekercs
(Cikkszám 2051.. ezüst-92) lásd fent

Átlátszó papír - mappa
(Cikkszám 2035) lásd főkatalógus 268. oldal

Ezüstdrót Ø 0,4 mm
(Cikkszám 7102) lásd fent

Ékszerkövek „Mega-előnyös készlet“
(Cikkszám 704899) lásd fent

Gyöngyök
lásd főkatalógus 504. oldaltól

Karton - egyoldalúan fehér A4
(Cikkszám 2117) lásd főkatalógus 255. oldal

bot a fémfóliából, egy tetszés sze-
rinti vastag keretet, az előzőleg leír-
tak szerint véssünk ki, majd ragasz-
szunk a keret közepébe egy odaillő
fény képet. Most vágjuk a kartont azo -

SZERSZÁMOK
Golyóstoll, olló, ceruza
Szúrótű
(Cikkszám 70787) lásd fent

Deco Painter matt 3 - 4 mm - MARABU
(Cikkszám 2282.. különböző színekben) 
lásd fent

Hart - UHU
(Cikkszám 1970) lásd fent

Ragasztószalag Tape adagoló - UHU
(Cikkszám 19709) lásd fent

nos méretűre és ragasszuk a fólia
mögé. Végül már csak az akasztót és
a díszítést kell feltennünk. Készen
is van a saját készítésű képkeret - a
tökéletes Anyák napi ajándék! 

Szúrótű 

Szerszám a legkisebbeknek az óvodákban,
iskolákban, vonalak perforálásához, a kivágás
helyett. Hossza: 70 mm, 10 darab 4-féle szín-
ben, lakkozott, gyalult fafogantyúval. Info:
Használja alátétnek a filcünket (lásd barkácsala-
pok fejezet barkácsfilcek a főkatalógusunkban)
extra vastag (vagy két rétegben alátenni)
70787 per cs. .....................................1.700,—

Hart - UHU

Az ideális ragasztó a modellépítéshez. 
Ragaszt fát, balzát, papírt, kartont, műanyagot
stb. Keményen szárad meg és könnyen alkal-
mazható erősített ragasztóhelyeken, sokféle
anyag felületének merevítésére stb. 
Alkalmatlan hungarocellhez.

Mennyiség: 35 g/tubus
1970 per db..........................................840,—

Mennyiség: 125 g/tubus
19701 per db.......................................1.740,—

Ragasztószalag Tape adagoló - UHU

Ragasztószalag 
a lakásba, iskolába 
és irodába. Átlátszó 
praktikus adagolóban, 
utántölthető.

Menny.: 7,5 m/tekercs
Szél.: 19 mm

19709 per db..........................................480,—
10 db-tól......................................450,—

Vésett fémfólia tekercs

Méret: 50 cm x 5 m
Vast.: 70 µ

Színek + számok: 
arany/arany-18, ezüst/ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2051 .. 5 m/tekercs..............................5.480,—

Ezüstdrót

1. oszt. minőség, extra kemény.

Vastagság: Ø 0,25 mm
72035 100 m/tekercs.............................450,—

Vastagság: Ø 0,4 mm
7102 20 m/tekercs ..............................280,—

Vastagság: Ø 0,6 mm
7103 10 m/tekercs ..............................280,—

Vastagság: Ø 0,8 mm
7104 6 m/tekercs ................................280,—

Ékszerkövek „Mega-előnyös készlet“

Ideális iskolába, óvodába, nagy menny. 
használóknak stb. A formák, méretek 
és színek változóak.
704899 2000 db/cs. .............................2.170,—

Deco Painter matt 3 - 4 mm - MARABU

Színek + számok: fehér-01, elefántcsont-08,
napsárga-16, arany-18, mandarin-21, cseresz-
nye-35, pasztell rózsasz.-41, pink-43, rezeda-
52, menta-57,  pasztellkék-61, aquamarin-62, lapis-
66, padlizsán-70, pasztell-lila-71, ametiszt-74,
kakaó-80, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2282 .. per db..........................................790,—

18 92

01 08 16 18 21

35 41 43 52 57

61 62 66 70 71

74 80 90 92
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