
TIPP

A cicát egy selyempapírba ágyazott ajándék-
kal vagy utalvánnyal is megtölthetjük.

ALAPANYAG

1 Vágjuk ki a fejet és az orrot tónus -
papírból. 2 Ragasszuk fel a rezgő -
szemeket. 3 Fehér varrócérnát a
ba jusznak többször két ujj köré te -
kerünk, levesszük, a cica orra alá
he lyezzük és felragasztjuk. A hurko-
kat felvágjuk. 4 Fehér lakktűfilccel a
szájat felrajzoljuk. 5 Fessük le az
akrilcsepp mindkét részét, közben
hagyjuk ki a hasnak a csésze elülső

felét, hogy felismerhető legyen a
töltelék. Ha szükséges, száradás
után, vigyünk fel egy második festé-
k réteget. 6 Ha mindkét rész jól
megszáradt, akkor a fejet a testre
ragaszt hatjuk, és ugyanígy a filc -
masnikat is rögzítjük. 7 Az oldal -
csípővel a pipatisztítóról vágjunk le
egy darabot és formázzuk egy gyűr-
űvé. Ez a cica állóképességét fogja

megadni. Egy további darabot há -
tulra ragasztunk és ezt farokká for-
máljuk. 8 Az akrilcsészét töltsük
meg édességgel, tegyük össze és
helyezzük a pipatisztíytóból alakí-
tott gyűrűbe. 

Egy kedves meglepetés minden édesszájúnak, mert  az
állat hasa csokoládéval vagy más édességgel  tölthető
meg. Egyszerűen elkészíthető, csodás hatással.

ÉDESET AZ ÉDESANYÁNAK

Édesszájú cica

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 2012-04

SZERSZÁMOK
Szőrecset
(Cikkszám 2658) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Elektronikai oldalcsípőfogó
(Cikkszám 3133) lásd főkatalógus 2011 / 12  124. oldal

Olló, barkácsragasztó

Akrilcsepp 

2-részes, átlátszó, beltéri
dekorációkhoz, szegélydísszel 
díszíthető, festhető vagy ragaszt-
ható, úgy, mint a Windowcolor.

Méret: kb. 5,5 x 11 cm

7425 5 db / cs. ................................890,—

Rezgő szemek szempillával 

Öntapadó hátlappal.

Méret: Ø 10 mm

70172 kb. 50 db / cs. ........................540,—

Pipatisztító - vastag 

Bársonypuha 
zseníliaminőség, 
10-féle színben.

Hossz: kb. 50 cm
Vast.: Ø 14 mm

71501 kb. 100 db / cs.....................2.340,—

Barkácsfilc - méteráru (45 cm széles)

Megrendelés leadása csak egész 
méterben! Kiváló akrilminő-
ség, ragasztófoltmentes.

Szél.: kb. 45 cm
Vast.: 2 mm

150 g / m2

Szín: sötétrózsa / pink

672049 per m ..................................770,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték bentre 
és kintre egyaránt: 
 Extrém időtálló és fényszerű
 egyszerű használat 
 kopásálló  
 vízbázisú

Szín: fekete

222390 59 ml / üveg..........................860,—

Varrócérna
(Cikkszám 6330.. fehér-01) lásd FK 2011 / 12  409. oldal

Lakkfilc - HOBBY LINE
(Cikkszám 2289.. fehér-01) lásd FK 2011 / 12  369. oldal

Tónuspapír 130 g / m² - tömb
(Cikkszám 2029, 20291) lásd főkatalógus 2011 / 12  254. oldal 


