
SZERSZÁMOK
Csiszolópapír Easy CUT finom
(Cikkszám 3560) lásd főkatalógus 132. oldal

Kalapács
(Cikkszám 3339) lásd főkatalógus 125. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 155-157. oldal

JÁTÉK, SZÓRAKOZÁS ÉS SZÉP HANGOK  

Üveggolyó játék

Hangjáték
1 Szabjuk méretre a fenyőfurnérlapot

(22 x 28 cm) és simítsuk le az éleket

csiszolópapírral. 2 Rajzoljuk rá a motí-

vumokat ceruzával a fára. 3 Most

üssünk be a kalapáccsal kül. hosszú-

ságú szegeket felváltva a motívum-

vonalak mentén, kb. 1 cm távolság-

ban. Közben ügyeljünk arra, hogy a

szegek hegyei nehogy kijöjjenek a

hátoldalon. 4 Végül fessük ki a motí-

vumokat színes festékkel. Ha mozgat-

juk az üveggolyókat, akkor a szegek

felcsendülnek különböző hangokkal. 

Focijáték
1 Szabjuk le méretre a fenyőfurnérla-

pot (30 x 40 cm) és simítsuk le az

éleit csiszolópapírral. 2 A falap külső

pereme mentén üssünk be néhány

szeget. Jelöljük be szegekkel a

kaput és néhány “játékost”. 3 Fessük

A szórakozás ennek a csodás üveggolyós játék elkészítésével és később a
játékkal garantált. A gyerekek szeretnek szegelni és pillanatok alatt készít-
hető csodás játék de ajándék is anyának és apának. 

ALAPANYAG

TIPP
Egy akasztóval ellát-
va alkalmasak a já-
ték lapok dekoratív
fali képnek és külön-
böző szálakat is 
feszíthetünk rá. 

le a játékmezőt a kép alapján. 4 A

gumiszalagot tekerjük körbe több -

ször köteléknek a külső szegek köré

(kb. 15 mm magasan) majd cso-

mózzuk meg a végeit. A játékban az

üveggolyót az ujjunkkal kell a pályán

pöckölni – a szórakozás garantált. 

Üveggolyók

A gyerekek 
szeretik az 
üveggolyókat. 
A játék és tanulás 
velük mindig különlegességet hoz ki belőlük.
Különösen kedvező áron kínálunk színes
üveggolyókat a különböző alkalmazási terü-
letekre. Megjegyzés: az alapanyag és gyár-
tási eljárásból adódóan előfordulhat alaki és
méreti eltérés néhány üveggolyónál.

Méret: Ø kb. 16 mm

7841 100 db/cs. ..............................490,—

Fenyőfurnérlap 15 mm
(Cikkszám 1383) lásd főkatalógus 72. oldal

Hangjáték:
Kül. vastagságú szegek
lásd főkatalógus 107. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. sárga-12, Capri narancs-20, cs.piros-35, 
ibolyakék-70) lásd főkatalógus 370. oldal

Focijáték:
Szeg 2 x 40 mm
(Cikkszám 594705) lásd főkatalógus 107. oldal

Gumiszalag
(Cikkszám 5373) lásd főkatalógus 100. oldal

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. fehér-01, fűzöld-53) lásd FK 370. oldal

TIPP
Az egyes falapok leszabására tőlünk is kér-
het ajánlatot.

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.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


