
SZERSZÁMOK
Creall Modellező faeszközök
(Cikkszám 85742) lásd főkatalógus 171. oldal

ALAPANYAG
JOVI Modellezőmassza
(Cikkszám 8411.. fehér-01) lásd jobbra

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, cs.piros-35, 
pasztellzöld-52, azúrkék-60, indiai türkiz-65, fekete-90) 
lásd főkatalógus 328. oldal

Szemtelen csiga:
Fém jegyzettartó csipesz
(Cikkszám 84412) lásd jobbra

Kerek dísztartó:
Fém jegyzettartó szív
(Cikkszám 84411) lásd jobbra

Dísz pecsétnyomó
(Cikkszám 85661) lásd jobbra

NAGYON KÖNNYŰ  

Csigaposta
& barátai

Szemtelen csigaposta
1 Először jól gyúrjuk át a modelle -

ző masszát, végül modellezzük meg

a csiga alapformáját majd a kisebb

repedéseket és egyenetlenségeket

dolgozzuk el modellezőfával vagy

benedvesített kézzel. 2 A csatlako-

zási pontokat (pl.: csigaház vagy go -

lyólábak) a nedves ujjunkkal dolgoz-

zuk el. 3 A felületet simítsuk el az

ujjainkkal. A szemekhez formáljunk kis

golyókat majd tegyük fapálcára. A jegy-

zettartó csipeszt és a szemeket he -

lyez zük el a csiga testén és tegyük

félre száradni. 4 Most fessük le tets-

ze tősre akrilfestékkel és hagyjuk jól

meg száradni. Most már kereshetünk

egy helyet a segítő és kedves barát-

nak.

Kerek dísztartó
1 Formáljunk a modellezőmasszá-

ból egy golyót majd a repedéseket

és egyenetlenségeket simítsuk el a

nedves ujjunkkal. 2 Most tegyünk rá

egy dísz pecsétnyomót és nyomjuk

la posra a golyót. 3 A jegyzettartó

szívet dugjuk bele a modellező masz -

szába és hagyjuk megszáradni. 4 Vé -

 gül a rányomott mintát és a masz-

szát fessük le színes akrilfestékkel.

Kész is van egy tartó kedves üze-

neteknek és emlékeztetőknek.

Elfelejtette az idő-
pontot? Ez már a múlté, 
a saját kezűleg modellezett 
jegyzettartóval senki sem felejti 
el az időpontjait. Ezek nem csak
szemtelenül néznek ki, hanem 
arra várnak, hogy kedves üzenete-
ket terjeszthessenek. 

EFA-Puhagyurma-levegőre kem.

Puha, szuperkönnyű 
modellezőmassza. Nagy 
a törésállósága és forma-
stabil. Utánadolgozható 
(csiszolni, vágni, fúrni, 
ragasztani) festhető és 
lakkozható. Ideális úszó 
barkácsmunkák elkészítésé-
hez, mint pl.: hajó, vízi állatok 
stb. vagy műanyag kiemelés-
nek a szalvétatechnikához. 
Gyerekeknek 3 éves kortól. 
Leírás minden csomagoláson. 
Szín: fehér. 250 g-os blokk. 
Méret: 190 x 95 x 30 mm 

8407 250 g/cs. ..................................1.340,—

JOVI Modellezőmassza

Levegő hatására szárad, puha massza, gyere-
kek és felnőttek is könnyen megmunkálhatják,
vízalapú, CE és CEE pecséttel. A kész bar-
kácsmunkák száradás után (a levegőn vagy a
sütőben 100°-on) lakkozhatóak vagy festhetőek. 

MOST: új tartósítószerrel nincs többé 
szagirritálás.

Színek + számok: fehér-01, terrakotta-83 
A színek számát kérjük megadni! 

8411 .. 1 kg .............................................810,—
12 kg-tól......................................780,—

Dísz pecsétnyomó

4 fa pecsét-
nyomó különböző díszekkel. Ideális a külön-
böző masszákba, mint agyag, modellezőmasz-
sza, sótészta, Fimo, homok stb. mintákat 
nyomtatni. Tetszető hatások alakulhatnak ki!
Magasság: kb. 11,5 cm, motívumØ: kb. 4,5 cm

85661 4 db/cs. ....................................1.510,—

Fém jegyzettartó szív

Ideális beletűzni 
modellezőmasszába, 
FIMO Soft-ba, agyagba, 
öntőmasszába, tűződíszekbe, 
fakockákba stb. 
Drótvastagság: kb. 2 mm, 
Szívméret: kb. 3 cm, 
Hossza: kb. 14 cm

84411 10 db/cs. .....................................800,—

Fém jegyzettartó csipesz

Ideális beletűzni 
modellezőmasszába, 
FIMO Soft-ba, agyagba, 
öntőmasszába, tűződíszekbe, 
fakockákba stb. Flexibilis, 
cinkezett, kb. 2 mm vastag 
acéldrótkötél rápréselt, 
nikkelezett krokodilcsipesszel. 
Csipeszméret: kb. 3,5 cm, 
Hossza: kb. 14 cm

84412 10 db/cs. .....................................800,—

Számos további
figura model-
lezhető jegyzet-
tartónak, mint
pl.: ez a vidám,
kék szörny

ÚJ 

ÚJ 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


