
ALAPANYAG
Mikulászsák 
(Cikkszám 6754) lásd főkatalógus 421. oldal

Fotokarton 220 g / m²
(Cikkszám 2123.. fehér-01, szalmasárga-11, élénkpiros-30) 
lásd főkatalógus 254. oldal

Lakkfilc - HOBBY LINE
(Cikkszám 2289.. fehér-01) lásd főkatalógus 369. oldal

Acrylic Effects - fém és csillám MARABU
(Cikkszám 2258.. fénylő arany-19) lásd FK 367. oldal

Gombok
(Cikkszám 70464) lásd főkatalógus 406. oldal

Barkácsragasztó Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 19271) lásd főkatalógus 241. oldal

Olló, fekete színű filctoll, varrótű, 
fehér cérna

TIPP

TIPP

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 2011-09

1 Vágjuk ki az arcot és a kezeit

szalmasárga színű fotokartonból.

Készítsük el a szakállat és a kabát-

nyílást fehér kartonból, a püspökka-

lapot és az orrot piros színűből.

Ragasszuk össze a részeket a kép

alapján. 2 Rajzoljuk fel a szemeit és

a száját fekete filctollal, közben ne

feledjük el a szem fehér reflektáló-

dásait sem. Rajzoljunk a kalap kö  -

ze  pére egy keresztet az Acrylic

Effects - fém és csillám festékkel. 

3 Ragasszuk fel a kabátnyílást a

kezekkel, a fejét a szakállal és a

kalapot a mikulászsákra. 4 Vége -

zetül varrjuk fel a piros színű gom-

bokat fehér cérnával. 

Ez egy egyszerű, csinos barkácsmunka, amelyet 
gyorsan és kevés alapanyagból el tudunk készíteni. 

Mikulászsák

Ahhoz, hogy a zsákocska ne ragadjon
össze, ha a fejét és a kezeit rögzítjük, 
tegyünk bele egy darab papírt vagy kartont.

Ahhoz, hogy az ékszerköveket jobban meg
tudjuk fogni, a legjobb, ha csipeszt használunk

ALAPANYAG

Egyszerű barkácsolás egy már kész jutazsákkal, 
ékszerkövekkel és gyöngyökkel. 

JUTAZSÁKOCSKÁT KÉSZÍTENI A MIKULÁSNAK

Csillagzsákocska

1 A jutazsákot tegyük le laposan és

toljunk bele egy darab papírt, hogy

elkerüljük az összeragadást. He lyez-

zük rá a kívánt motívumot. 2 Ken -

jünk fel az ékszerkőragasztóval egy

kis mennyiségű ragasztót a kövek

hátoldalára, közben ne felejtsük el a

csillagok csúcsát. 3 Ezeket most

helyezzük el a bal oldalon látható

elkészítési minta szerint vagy saját

elképzelés alapján. 4 Végezetül

fűzzük rá a gyöngyöket egy tűvel az

áthúzózsinórra.

Jutazsák piros / natúr
(Cikkszám 67547 és 67548) lásd főkatalógus 421. oldal

Ékszerkövek - csillagok
(Cikkszám 70784) lásd főkatalógus 386. oldal

Ékszerkövek - csillagok arany / ezüst
(Cikkszám 70789) lásd főkatalógus 386. oldal

Fémgyöngy - doboz
(Cikkszám 7049.. piros / arany-30) lásd főkatalógus 520. oldal

Ékszerkőragasztó - Hobby Line
(Cikkszám 19162) lásd főkatalógus 387. oldal

Csipesz
(Cikkszám 33501) lásd főkatalógus 145. oldal



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 2011-09
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