
1 Alapozzuk le a kartonhengert pi-
ros akrilfestékkel. 2 Másoljuk át a 
fej mintáját fehér fotokartonra, majd 
színezzük akrilfestékkel (püspök-
kalap), fi lctollakkal (szem, orr, száj) 
és színes ceruzával (orca). Alkos-
suk meg a keresztet a kalapon ön-
tapadó csillámcsíkokkal. 3 Vágjuk 
ki a kész fejet és ragasszuk fel a 
kartonhengerre úgy, hogy a henger 
felső pereme a kalap alsó élével 
egy vonalban legyen. 4 Ragasszunk 
a kartonhenger elejének közepére 
a csíillámcsíkokból egy keresztet. 
5 Formáljunk a pipatisztítóból egy 
mikulásbotot és rögzítsük oldalra. 
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ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Akrilfestő ecset - HOBBYSTAR 

Lapos, tompa, aranyszínű szintetikus szőr, 
ideálsi akril papírfestéshez, ékkerethez, 
festőkartonhoz, fához és különböző más ala-
panyagokhoz, rövid, tűrkizre pácolt fanyél. 
Ecsetméret: Nr. 12 (12 mm)
 200642  per db  ................................. 780,—
  10  db-tól  ............................. 710,—

Olló, ragasztóstift

6 Végezetül zárjuk le lent a hozzáillő 
fedéllel és töltsük meg. Fent hagyjuk 
nyitva vagy nyomjunk bele szintén 
egy fedelet. 

Kartonhenger 

Stabil kartonhenger, spirálisan hajtott szürke 
kartonból fehér-matt fedlap. A 2 műanyag 
fedéllel egy jól lezárható tartó rakható össze 
a kül. tárgyaknak, stb. 
TIPP: Szükség esetén a fedeleket 
          hozzárendelni.
Vastagság: 2 mm
Szín: nyers fehér

Méret: Ø 50 x 100 mm
 400784  per henger ............................ 90,—
  10  hengertől ......................... 70,—
Méret: Ø 60 x 240 mm
400786 per henger .......................... 170,—
  10  hengertől ....................... 150,—
Méret: Ø 70 x 500 mm
401661 per henger ..........................  330,— 
  10  hengertől ....................... 310,— 

Fedél kartonhengerhez

Hozzáillő fedél, ideális a kartonhenger 
Ø 50 mm (cikkszám: 400784) lezárásához.
Méret: Ø 50 mm, szín: fehér
 400785  per db  ................................... 30,—
  10  db-tól  ............................... 20,—

Hozzáillő fedél, ideális a kartonhenger 
Ø 60 mm (cikkszám: 400786) lezárásához.
Méret: Ø 60 mm, szín: fehér
 400787  per db  ................................... 30,—

Hozzáillő fedél, ideális a kartonhenger 
Ø 70 mm (cikkszám: 401661) lezárásához.
Méret: Ø 70 mm, szín: fehér
 401662  per db  ................................... 30,—

Csík - csillám matrica
Öntapadó csík, 
könnyen vágható ollóval. 
Méret: kb. 10 x 420 mm
Szín: arany / ezüst
 30123018  12 db/cs.  ...................... 1.060,—

Pipatisztító - arany / ezüst

Arany és 
ezüst színben.
Hossz:  kb. 50 cm
Vastag.: Ø kb. 8 mm 
 30112998  10 db/cs.  ......................... 350,—
  10  cs.-tól.  ........................ 300,—

Triton Acrylic - SOLO GOYA
(Cikkszám 501395.. eredeti piros-30)

Fotokarton 220 g / m² 
(Cikkszám 401517.. fehér-01)

Filctoll fekete és piros
Színes ceruza rózsaszín

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Mikulás-
parádé
Három féle méretű mikulás 
kisebb és nagyobb ajándékok-
nak, tetszés 
szerint. A lefes-
tett karton-
hengereket 
csak egysze-
rűen ragaszt-
juk, minta 
mindenféle 
méretben a 
rendelkezésre áll.
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