
BASTELN MIT STYROPORKUGELN

Weihnachtsparade
Eine etwas andere Weihnachtsbastelei, die sich sehr gut 
als Mitbringsel oder kleines Geschenk eignet. Die weichen
Styroporköpfe werden einfach aufgesteckt, besonders
hübsch sehen farblich passende Stifte aus. Gestalten Sie 
auf diese Weise auch viele andere Figuren, je nach Anlass.

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 2013-04

ALAPANYAG
Modellezőmassza - JOVI
(Cikkszám 8411.. fehér-01) lásd FK 2012 / 13  173. oldal

Szaggatóforma - virág készlet
(Cikkszám 84124) lásd főkatalógus 2012 / 13  180. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  380. oldal

Alumíniumdrót - Ø 2 mm
(Cikkszám 5864.. piros-30, pink-43, almazöld-51, lila-74) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  460. oldal

Fagyöngykeverék - színes
(Cikkszám 7063, 70631) lásd főkatalógus 2012 / 13  529. oldal

Bükkfarúd - Ø 6 mm
(Cikkszám 1455) lásd főkatalógus 2012 / 13  73. oldal

FIGYELEM
Ez a barkácsmunka nem alkalmas kültéri
használatra.

1 Formáljuk meg a virág közepét

modellezőmasszából és kb. 1,5 – 2

cm vastag legyen. Formáljunk kéz-

zel egy korongot vagy szaggassuk

ki szaggatóformával. 2 Csípjünk le

az alumíniumdrótról azonos hosz-

szúságú darabokat oldalcsípőfogó-

val, majd hajlítsuk meg őket virág -

szirmokká. Ezekre fűzzük rá a fa -

gyön gyöket, esetl. rögzítsük ragasz-

tóval, majd tűzzük a modellező -

masszába. 3 Szárnak tűzzük bele a

hen ger alakú pálcát alulról. Tűz -

zünk néhány szárra golyókat mo -

dellezőmasszából és rögzítsünk

bele drótból formázott leveleket és

rá fagyöngyöket. 4 A modellező -

masszából készült részek teljes

átszáradása után fessük le őket és

a pálcákat akrilfestékkel, esetl. dí -

szít sük ujjlenyomattal. 5 A pillangót

ugyanígy kell elkészíteni, csak a

tetejére drótból és gyöngyökből

készült csápokat kell beletűznünk. 

A gyerekek imádni fogják a felhasznált alapanyagokat:
levegőn száradó modellezőmassza, színes fagyöngyök és
könnyen hajlítható drót. Ezekből tarkabarka virágos tűző -
díszek készülnek ajándékba Anyák- vagy Apák napjára.

MUNKA LEVEGŐN SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZÁVAL

Szivárvány színű virág tűződísz

SZERSZÁMOK
Oldalcsípőfogó - szabványos
(Cikkszám 3195) lásd főkatalógus 2012 / 13  128. oldal


