
Nagy kitüntetés:
1 A Ø 9 cm-es kartonkorongot hasz-
náljuk. 2 A krepppapírszalagról kb. 
100 cm-t vágjunk le. Behajtogatjuk 
és egy ragasztószalaggal rózsa-
dísznek a hátoldalra ráragasztjuk. 
3 A kartonkorongot az elülső olda-
lon feliratozzuk és kartonvirággal 
és ékszerkövekkel díszítjük. 4 Két 
papírszalagot a kívánt hosszúság-
ban a hátoldalon ráragasztunk és a 
végeket  ferdén levágjuk.
Kis kitüntetés:
1 A Ø 6 cm-es kartonkorongot 
használjuk és a papírtányérra ra-
gasztjuk. 2 A krepppapírszalagról 
kb. 60 cm-t levágunk és mint fent, 
a 2. pontban leírtak szerint járunk 
el. A kész kitüntetést egy szalaggal 

Minden tiszta szívből jön! Először a gyerekekkel közösen gondol-
kodjunk el és beszéljük meg, hogy anyát, apát, nagymamát 
és nagyapát miért szeretik különösen és aztán barkácsoljunk 
egy kitüntetés. Ideális dekorációnak ajándékcsomagolásra is.

felakaszthat-
juk vagy egy 
a jándékcso-
magolásra (pl. 
táska) ragaszt-
hatjuk.

Táskát rögtön hozzárendelni:

 Táska natúr - papír 

Szín: natúr
Vastagság: 110 g / m²

Méret: 23 x 27 x 11 cm
 401757  per  db  .................................  140,—  
  10   db -tól .............................  120,— 
  200   db -tól .............................  90,— 
Méret: 28 x 36 x 11 cm
401758 per  db  .................................  160,—  
  10   db -tól .............................  150,— 
  200   db -tól ...........................  120,— 

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Kitüntetés – Ezért 
szeretlek Téged!

rendelni:
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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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 Korong - karton 

Erős 
kartonból 
jól festhető.
Szín: mindkét oldala fehér
Vastagság: 825 g / m²

Méret: Ø 6 cm
 400143  per  db  ...................................  60,—  

Méret: Ø 9 cm
 400144  per  db  ...................................  70,—  
  10   db -tól ...............................  60,— 

 Krepp-papír - 
szalag 

 
10 tekercs 
10-féle színben, 
kevésbé gyúlékony.
Méret: 5 cm x 10 m 
 400521  10 tekercs/ cs.  ..................  1.710,— 

 Fotókarton - virágok 

 Fotókartonból, 
különböző méretben 
és színben szortírozva.
Méret: Ø 16, 22 és 28 mm
Vastagság: 300 g / m² 
 401708  3600 db/ cs.  ......................  2.500,— 

 Tányér- és csészepapír kerek 

Stancolt, fehér 
papíralátét.
Méret: Ø kb. 10 cm
 400791  1000 db/ cs.  ......................  2.920,— 

 Ékszerkő - félgolyó gyöngyház 

Csomag ékszerkövekkel akrilból különböző 
színekben és méretekben.
Méret: kb. 6 – 12 mm
Mosható: 30 °C-ig
 401421  125 db/ cs.  ...........................  780,— 

 Papírcsíkok - Romantika 

 Előnyös készlet quilling-technikához, 
fonáshoz és hajtogatáshoz, 4 dizájn külön-
böző színekben, kétoldalúan nyomtatott, 
áll tónuspapírból 120 g / m² és 130 g / m² 
és transzparenspapírból 115 g / m².
Méret: kb. 1 / 1,5 / 2 cm x 50 cm 
 401649  168 db/ cs.  ........................  2.190,— 

Ragasztószalag, barkácsragasztó, olló


