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1 Másoljuk át a mintákat az adott fil-
c lapra: a nagy füleket és a talpakat
a vastag, csokoládébarna filclapra,
az orrát és a kis füleket a rózsaszín
barkácsfilcre. Vágjunk ki minden
részt. Ragasszuk rá a kis, rózsa -
szín füleket a nagy, csokoládébarna
filcfülekre. 2 Távolítsuk el mindkét
akrilrészről az akasztókat egy fogó-
val és tegyük őket össze. 3 Ke ver -

jük össze a fehér és cseresznyepi-
ros színű akrilfestéket egy világos
rózsaszín árnyalattá és fessük le
vele a fagyűrűt. Száradás után
ragasszuk rá a gyűrűt a filctalpakra.
4 Állítsuk bele az összetett akrilto-
jást a lefestett gyűrűbe. Ragasszuk
fel a kész füleket úgy, hogy a műa-
nyag formát később ki lehessen
nyitni. Készítsünk a Moulinefonalból

bajuszkát, majd ragasszuk fel a filc -
orral együtt. Bontsuk a fonalat egy
tű segítségével szálakra. Rögzítsük
az öntapadó szemeket. Rajzoljuk
fel a száját és a fogakat fekete
színű Per ma nent Marker filctollal és
fehér színű akrilfestékkel. Vége ze -
tül nyissuk ki az akrilformát és tölt-
sük meg édességgel. 

ALAPANYAG
Akriltojás

2-részes, átlátszó, 
beltéri dekorációkhoz, 
szegélydísszel díszít-
hető, festhető vagy 
ragasztható, valamint 
Window color-hoz is.

Méret: kb. 10 cm

300122 5 db /cs. ..........................1.250,—

Bükkfagyűrű

Alapany.: bükkfa, nyers, 
szépen esztergált

Külső: Ø kb. 69 mm
Vast.: kb. 10 mm

101055 per db ................................170,—
50 db-tól ............................140,—

Filclap - 30x45 cm EXTRA VASTAG
(Cikkszám 301116.. csokoládébarna-87) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  231. oldal

Barkácsfilc - 5 m / tekercs
(Cikkszám 301118.. rózsaszín-40) lásd FK 2013 / 14  231. oldal

Szemek - félgolyó Ø 6 mm
(Cikkszám 300537) lásd főkatalógus 2013 / 14  238. oldal

Sticktwist /Moulinefonal - ANCHOR
(Cikkszám 501460.. fekete(403)-90) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  442. oldal

Permanent Marker - 1 mm
(Cikkszám 501390.. fekete-90) lásd FK 2013 / 14  341. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. fehér-01, cseresznyepiros-35) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  396. oldal

Édesség megtölteni

Barkácsragasztó Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 400383, 400025) lásd FK 2013 / 14  258. oldal

Fogó (harapófogó)
Olló, ecset, tű

Rendeljünk hozzá rögtön 
színes rágógumigolyókat is! 

Rágógumigolyó

Kiváló német minőségű rágógumi, 
színesen válogatott, mesterséges színező-
anyagok nélkül, Ø kb. 14 – 15 mm

101623 30 db /cs. ...........................280,—

TIPP

SZERSZÁMOK

BARKÁCSOLÁS OSZTHATÓ 
MŰANYAG FORMÁKKAL

Nassoló nyuszi
Egy édes húsvéti ajándék! Ez a nyuszi meg van töltve 
finom édességgel, melyet bármikor újra feltölthetünk. 
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