
Nagyszerű alternatíva a szokásos télapócsomaghoz: ügyes 
barkácsolás színes papírral és Deco hóval, a legkisebbek a 
kész mintákat egyszerűen lefesthetik. 

1 Az összes mintát a másolópapír 
segítségével vigyük fel a piros tó-
nuspapírra és vágjuk ki.  A cipő min-
tát a fekete papírra vigyük fel és azt 
is vágjuk ki. 2 Az arcot beleértve a 
szakállat is és a kezeket vágjuk ki 
közvetlenül a mintából 3 Előszőr a 
piros papírfi gurát ragasszuk rá a 
táskára. Erre ragasszuk aztán az 
arcot a szakállat, a bajuszt, a keze-
ket és a cipőket. 4 A hullám csíkos 
matricából ragasszuk fel a kereszte-

ket és a díszítéseket. Az orrot és a 
szájat színes ceruzával rajzoljuk fel.  
5 A hó tubusos festékkel a szakál-
lat és az ingujjakat hangsúlyozzuk. 
6 Végezetül a fehér 3 D matricákat 
ragasszuk fel a mikulás köré. 

TIPP
A legkisebbek a mintát csak egyszerűen 
színes ceruzával vagy fi lctollal festik, kivágják 
és a táskára ragasztják.
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 BARKÁCSOLJUNK MIKULÁSRA

Mikulástáska 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2016-10

ALAPANYAG

SZERSZ ÁMOK

 Táska natúr - papír 

Papírtáska gépsima felülettel, 
tekert papírmadzagfüllel, 
nyomtatlan.
Méret: 23 x 27 x 11 cm
Szín: natúr
Vastagság: 110 g / m²
 401757  per  db  .................................  140,—  
  10   db -tól .............................  120,— 
  200   db -tól .............................  90,— 

Tónuspapír (natúrpapír) 130 g / m²

Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 130 g / m²
Számok + színek:
élénkpiros-30, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 401476 ..  10 lap/ cs.  ........................  720,—  
  10   cs. -tól/szín .................  690,— 

 Hullám csíkos - csillám matrica 

Öntapadó csíkok, könnyen vágható ollóval
Méret: kb. 3 x 125 mm
Szín: arany
 30146718  57 db./ cs.  ........................  840,— 

 3D Gel Puff y matrica - 
Hópelyhek 

Öntapadós.
Méret: kb 1,3 x 5,5 cm
Mennyiség: 25 címke
 401818  per  cs.  .................................  650,— 

 Hó - tubusos festék 

Ír és fest, mintha most esett 
volna a hó. Ideális kártyákra, 
kül. díszítésekhez, szinte 
minden háttéren megmarad. 
Savmentes.

 500478  59 ml/tubus .....................  1.600,— 

Piros színes ceruza, arany pipatisztító

 Másolópapír / Pauszpapír 

Motívumok 
átrajzolásához.
Méret: DIN A3
Szín: sárga
 400300  10 lap/ cs.  .........................  3.200,— 

 Ragasztóstift Kid‚ s glue Magic - CREALL 
Magic jelentése, hogy a 
ragasztási felület a felkenéskor 
kék színű, száradás után 
azonban átlátszó.
Mennyiség: 22 g/stift
 401702  per  db  .................................  460,—  
  12   db -tól .............................  430,— 
Olló



Sablon 1:1

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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