
Virágkép
1 Egy zseniálisan egyszerű ötlet,

ahol a kicsik fával tudnak dolgozni.

Vágjunk ki különböző furnérlapok-

ból egy ollóval szárakat, leveleket

és virágokat. A tulipán három csepp

alakú virágsziromból áll, valamint a

margaréta hat korongból. A köny-

nyebb vágás érdekében a furnér

törése nélkül rá is ragaszthatjuk egy

papírlapra. 2 A kivágott virágrésze-

ket egyszerűen csak ragasszuk rá

hullámpapírra és egy más színű fur-

nérlapra. 3 Végezetül stancoljunk

két lyukat, majd tegyünk fel rá egy

akasztót háncsból, amely fagyön-

gyökkel van díszítve. 

ALAPANYAG

éleket csiszolópapírral, majd helyez-

zük fel rá a szemescsavart, valamint

a kulcstartó karikát. 

BARKÁCSTIPP:  INTERZIAMUNKA -  KULCSTARTÓ

TIPP
Mivel mindig 2 motívumot ill. motívumlapot
kell kivágni, ajánlatos, hogy 2 diák ellentétes
munkadarabokat készítsen. 

ÉRDEMES TUDNI
Az intarzia kifejezés jelentése „berakás“.
Legalább 2 különböző furnérból áll, amelyet
egy vázfára kell felragasztani. 

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
Tavaszi katalógus 2012

A fafurnérból előkelő munkákat készíthetünk. Az intarzia
vagy famunka egy régi technika, amelyet egyszerűen is
alkalmazhatunk a diákokkal. Ez egy munka, amely során
sokmindent tanulhatunk a famegmunkálásról. A kis gyer-
mekeknek számos csodás barkácsjavaslatunk van, ahol a
furnérral egyszerűen készíthető egy nagyon 
különleges kép. 

FURNÉR

Fával rajzolni

Furnér – kevert

Nemes-fafurnérdarabok, 
jól válogatott, építő- és 
szerkesztő feladatokhoz.

Szélesség: 100 – 200 mm
Mennyiség: kb. 2,5 – 3 m²

1890 1 kg / cs. ..............................1.770,—
10 cs.-tól ............................1.590,—

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 19343) lásd főkatalógus 2011 / 12  244. oldal

Barkácshullámpapír - színes
(Cikkszám 2107.. sárga-10, piros-30) lásd FK 2011 / 12 259. old.

Természetes háncs
(Cikkszám 7652) lásd főkatalógus 2011 / 12  244. oldal

Fagyöngyök - Ø 10 mm
(Cikkszám 7015.. natúr-03, piros-30) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  514. oldal

ALAPANYAG
Furnér - kevert
(Cikkszám 1890) lásd lent

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 19343) lásd főkatalógus 2011 / 12  244. oldal

Szike / Nyomógombos kés/szike
(Cikkszám 33041 vagy 3303) lásd FK 2011 / 12  151. old.

Kulcstartó karika Ø 20 mm
(Cikkszám 71182) lásd főkatalógus 2011 / 12  546. oldal

Szemescsavar 4 x 10 mm
(Cikkszám 596101) lásd főkatalógus 2011 / 12  106. oldal

Nyárfafurnér 4 mm
(Cikkszám 1338) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

vagy famotívumok
(Cikkszám 18774 és 18775) lásd főkatalógus 2011 / 12  86. old.furnért, a legjobb, ha egy szikével. 

5 Eddig minden rész elkészült. A hát-

oldalra felragasztott papírt nedve-

sítsük be és húzzuk le, majd a két

kivágott motívum egyikét helyezzük

bele a másik furnérlap szabad he -

lyére. Most ragasszuk rá a részeket

egy falapra és préseljük őket két lap

közé pillanatszorítóval addig, amíg

a ragasztó meg nem szárad. 6 A fe -

lesleges enyvet töröljük le egy ned -

ves kendővel, majd vágjuk mé retre

a falapot. Már kész fa-motívumokat

is használhatunk. 7 Tom pít suk le az

1 Először készítsünk egy sablont pa -

pírból. Ehhez rajzoljunk fel egy tet -

szés szerinti motívumot. 2 Most ke -

ressünk ki 2 különböző furnérlapot.

Ahhoz, hogy a motívumokat később

könnyebben ki tudjuk vágni, ajánlatos

mindkét furnérlap hátoldalára rá -

ragasztani egy papírlapot vízben ol -

dódó faenyvvel (esetl. némileg víz -

zel higított). Ezáltal megakadá lyoz -

zuk a vágás közbeni repedést és

törést. 3 A pauszpapír segítségével

másoljuk át a motívumot mindkét

furnérlapra. 4 Most vágjuk ki mindkét


