
SZERSZÁMOK
Olló, ragasztóanyag 
piros ceruza
fogvájó

ALAPANYAG
Barkácshullámpapír színes
(Cikkszám 2107.. piros-30) lásd főkatalógus 242. oldal

Színes rajzlap 130 g/m2
(Cikkszám 2023.. mélyvörös-30, fekete-90) lásd FK 238. oldal

Vattagolyó Ø 40 mm
(Cikkszám 7633) lásd főkatalógus 465. oldal

Vattagolyó Ø 12 mm
(Cikkszám 7628) lásd főkatalógus 465. oldal

Fagyöngy - kevert csomag
(Cikkszám 7063) lásd főkatalógus 487. oldal

Strasszkövek
(Cikkszám 7048.. kristály-00) lásd főkatalógus 469. oldal

Szaténszalag drótperemmel 3 mm
(Cikkszám 7709.. fehér-01) lásd főkatalógus 410. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211) lásd főkatalógus 178. oldal

Marabu - BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. bőrszín-07, fekete-90) lásd FK 324.oldal

Hobby Line - Lakktűfilc 1,2 mm
(Cikkszám 2275.. fehér-01, piros-30, fekete-90) 
lásd főkatalógus 326. oldal

Virágdrót
(Cikkszám 7109.. barna-80) lásd főkatalógus 408. oldal

ANYÁK NAPI - ASZTALI DEKORÁCIÓ

Katicabogár repülj!

Mit szólna egy kedves
asztali dekorációhoz
Anyák napjára? Egész
egyszerűen barkácshul-
lámpapírból elkészíthető
egy katicabogár-sor!

pontokat rajzolunk fel és a hullámpa-

pír közepére ráhelyezzük. 3 A szár-

nyakat hullámpapírból kivágjuk és

fekete rajzlapból kivágott pontokkal

díszítjük. Egy kisebb vattagolyót meg -

felezünk és orrnak a fejére (nagy vat-

tagolyó) rögzítjük. 4 A fejet bőrszínű

és fekete Marabu - Basic Acryl festék-

kel lefestjük és az arcot a lakktűfilccel

és a piros színes ceruzával elkészít-

jük. 5 Végül há rom kisebb vattago-

lyót fekete színnel befestünk. 2 golyót

csápnak dróttal a fején rögzítünk. A 3.

golyót nyaknak egy fogvájón rögzí-

tünk majd a feje alá ragasztjuk. 6 A

fogvájó hosszát le-rövidítjük, a szár-

ny belső oldalára ragasztjuk és az

első teamécsest a szárnyak közé he -

lyez zük. 7 A szaténszalagot az első

tea mécses alá ragasztjuk, majd 3

gyöngyöt felfűzünk a szalagra és a

szaténszalagot a következő teamé -

cses alá ragasztjuk. Minden teamé   -

csest egymáshoz rögzítünk. 8 Szatén -

  szalagból egy kis masnit kötünk és

egy strasszkővel a nyakré szen rög-

zítjük. Végezetül a temécseseket be le -

helyezzük. Készen van a katicabogár!

1 Hogy a mécseseket könnyen ki

lehessen cserélni, egy üres mécses-

tartót kapnak talpnak. Először egy 3,5

cm-es hullámpapírcsíkot kivágunk és

egyszer a mécsestartó köré ragaszt-

juk. Az üres mécsestartó nyitott sze-

gélyét egy hullámpapírtalppal befedjük.

2 Piros rajzlapból egy 1,5 cm széles

csíkot kivágunk, fekete lakktűfilccel

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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Fekete pontok, 
6x kivágni

Szárny, 
1x kivágni

Minta arcnak, 
átmásolni


