
1 Készítsünk elő egy alátétet és
helyezzük készenlétbe a vízzel töl-
tött tálat. Formáljuk meg a sün
testét levegőn száradó modellező-
masszából. Vizezzük be az egyik 
ujjunkat és simítsuk ki azzal a fe-
lületet. 2 Formáljunk két kis fület 
és egy gömböt az orrnak. Nyom-
juk rá őket a testreillő pontjukra. 
3 Törjünk vagy vágjunk le hoz-
záillő hosszúságban, majd tűzzük a 
modellezőmasszából készült test-
be. Így készítsük el a teljes tes-
tet, esetleg a hiányos részeket a 
végén megtölthetjük még véko-
nyabb gallyakkal. 4 Húzzuk le a fó-
liát az öntapadó szemekről, majd 

nyomjuk rá ezeket a model-
lezőmasszára. Ehhez használhatunk 
esetleg csipeszt. 5 A kész sünt ha-
gyjuk megszáradni. Színezzük feke-
tére az orrát Deco Painter fi lctollal 
és rövidítsük le a kiálló ágakat egy 
barkácsollóval. 

A vastagabb ágak lerövidítésére használhatunk 
egy csípéfogót is. 
Oldalcsípőfogó - szabványos
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Tál vízzel, esetleg csipesz

BARKÁCSOLÁS LEVEGŐN SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZÁVAL

Tüskés 
barátok
A gyerekek szeretik a sünöket! A vidám barátaink egyálta-
lán nem szégyenlősek és nem is szúrnak. Gyűjtsünk együtt 
különböző ágakat és barkácsoljunk.

Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-08

Á Ó Ő Á
Modellezőmassza - JOVI

Levegő hatására szárad, puha massza, gyere-
kek és felnőttek is könnyen megmunkálhatják,
vízalapú, CE és CEE pecséttel. A kész barkács-
munkák száradás után (a levegőn vagy a sütő-
ben 100° C-on) lakkozhatóak vagy festhetőek. 
MOST: új tartósítószerrel nincs többé szagirri-
tálás.
Szín: terrakotta
30123683 1 kg / cs. ....................... 1.010,—
 12 cs.-tól ......................... 950,—

Szemek - félgolyó

Öntapadós hátlappal.
Méret: Ø 4 mm
300536 kb. 50 db / cs. ...................... 530,—
Méret: Ø 6 mm
300537 kb. 50 db / cs. ...................... 640,—

Deco Painter - matt MARABU 3 – 4 mm

A Marabu Deco-Painter az univerzális elme a
tollak között. A kiváló minőségű akriltoll a matt-
hatású festéshez minden felületen vízbázisú 
és szagsemleges, matt, akrilbázisú, vízbázisú, 
szagsemleges, időjárásálló, fényhű. Ezáltal 
különösen ajánlott gyerekek részére.
Vonalszélesség: 3 – 4 mm
Szín:  fekete
50131890 per db ............................. 960,—

Különböző ágak

ALAPANYAG


