
Illatkő: 
1 Nyújtsuk ki a fehér modellező -

masszát sodrófával egy kb. 10 mm

vastag alátéten. Szaggassunk ki egy

kb. Ø 50 mm-es kört és nyomjuk rá a

közepére a dísz pecsétnyomót.

Levegőn vagy a sütőben leírás sze-

rint szárítsuk meg. 2 A kész illatkö-

vet helyezzük egy üvegalátétre és

csepegtessünk rá illóolajat. 3 Ha

ajándékba szeretnénk, akkor vág-

junk ki egy tetszés szerinti formát

(pl.: csillagot) barkács-hullámpapír-

ból, majd rögzítsük rá az illatkövet

effektdróttal.

Illatmedál: 
1 A medált ugyanúgy kell elkészíte-

ni, mint az illatkövet az 1. pontban,

azonban a modellezőúmasszát

csak kb. 5 mm vastagságúra kell ki -

nyújtani. Szúrjunk egy lyukat nyárs-

sal az akasztónak. Levegőn vagy

sütőben szárítsuk meg a leírás sze-

rint, végül csepegtessünk rá illóola-

jat. 2 Húzzunk át chiffonszalagot a

lyukon. Helyezzük a szalagvégeket

egymásra, egy tű segítségével

fűzzünk fel tetszés szerinti sorrend-

ben viasz- és fagyöngyöket, majd

csomózzuk meg fent. 

Sodrófa - JOVI
(Cikkszám 301014) lásd főkatalógus 2013 / 14  184. oldal

Kerek szaggatóforma 
(pohár, gyűrű, …) Ø kb. 5 cm
Olló
Illatmedál 
Nyárs 250 mm, Ø 3 mm - bambusz
(Cikkszám 101184) lásd főkatalógus 2013 / 14  91. oldal

Tű

SZERSZÁMOK

TIPP
Illóolajat rögtön hozzárendelni!

Illóolaj 
(Cikkszám 501578, 501579, 501580, 501581) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  369. oldal

LEVEGŐN SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZA & DÍSZ PECSÉTNYOMÓ

Saját készítésű 
illatkövek
Szinte hihetetlen, de ezek a csodás illatos ajándékok
levegőn száradó modellezőmasszából készültek 
dísz pecsétnyomó segítségével. 
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Modellezőmassza - JOVI

Levegő hatására szárad, puha massza, 
gyerekek és felnőttek is könnyen megmun-
kálhatják, vízalapú, CE és CEE pecséttel. 
A kész barkácsmunkák száradás után (a
levegőn vagy a sütőben 100° C-on) lakkoz -
hatóak vagy festhetőek. 
MOST: új tartósítószerrel nincs többé 

szagirritálás.

Színek + számok:
fehér-01, terrakotta-83
A színek számát kérjük megadni!
301236 .. 1 kg /cs. ............................940,—

12 cs.-tól ............................910,—

Dísz pecsétnyomó

4 fa pecsétnyomó különböző díszekkel. 

Alapanyag: fa
Magasság: kb. 115 mm
Motívum: Ø kb. 45 mm

301009 4 db /cs. ..........................2.270,—

Illatkövek
Üvegalátét – kerek Ø 10 cm
(Cikkszám 501231) lásd főkatalógus 2013 / 14  471. oldal

Dróteffekt - Ø 0,25 mm
(Cikkszám 602144.. kül. színekben) lásd FK 2013 / 14 478. old.

Barkács hullámpapír - színes
(Cikkszám 401512.. natúr-03, piros-30, zöld-50, kék-60) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  278. oldal

Illatmedál
Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 602446.. piros-30, sötétzöld-59, kék-60) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  479. oldal

Viaszgyöngy - Ø 8 mm
(Cikkszám 700655.., 700658.. arany-18, ezüst-92) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  549. oldal

Fagyöngy - Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. fehér-01, natúr-03, kárminpiros-30, 
mohazöld-59, k.kék-65) lásd FK 2013 / 14  542. oldal

ALAPANYAG

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 levél 2013-10


