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1 A levegőre száradó modellező 
masszát a gyurmasodróval az aláté-
ten kb. 4 mm vastagságúra kinyújt-
juk. 2 A szaggatóformákkal nyu-
lakat és tojásokat szaggatunk ki. A 
farúddal 3 mm átmérőjű furatokat 
fúrunk akasztónak. A széleket és az 
egyenletlen felületet benedvesített 
ujjakkal kisimítjuk. 3 Temperafes-
tékkel lefestjük. Pasztellárnyalatok 
elérése érdekében a festékhez még 
fehér színű festéket keverünk. A 
3 és 4 mm-es farudakkal pöttyöket 
festünk fel. 4 A nyulakat pomponok-
kal és  szaténszalagból készített 
masnikkal díszítjük. 5 A szatén-
szalagból kb. 15 cm-t levágunk, az 
akasztó furaton keresztül átfűzzük 
és elcsomózzuk. Végül a kész 
medálokat a szegélyre akasztjuk.

Halvány árnyalatok a húsvéti fészekhez: A medálokat 
fűzérnek és a húsvéti csokorhoz is használhatjuk.

BARKÁCSOLÁS LEVEGŐRE 
SZÁRADÓ MODELLEZŐ MASSZÁVAL

Húsvéti-fűzér
ALAPANYAG

Alátétlap műanyag
(Cikkszám 301484)

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014)

Farúd Ø 3 mm - bükkfa, 500 mm
(Cikkszám 101782)

Farúd Ø 4 mm - bükkfa, 500 mm
(Cikkszám 101783)

Alátétl ű
SZERSZ ÁMOK

TIPP
További szaggatóformák tavaszi motívummal:

 Szaggatóforma - virágok készlet 
 301511  3 db/ cs.  ............................  1.140,— 

 Szaggatóforma - pillangó 
 300933  per  db  ..............................  1.370,— 

 Szaggatóformák - szív készlet 
 300930  3 db/ cs.  ............................. 1.110,— 

 Szaggatóformák - szívek profi  készlet 
 300950  10 Stk./ cs.  ........................  6.580,— 

zív készlet

TIPP

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 2017-03

9 + 1 INGYEN!

 Modellezőmassza - 
plast classic EFA 

Szín: fehér
 300295  1 kg/ cs.  ............................  1.710,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.570,— 

Szaggatóforma
Alapanyag: nemesacél 

Nyúl
Méret: kb. 7,5 cm
 300951  per  db  .................................  690,— 

Tojás
Méret: kb. 5,5 cm
 300952  per  db  .................................  690,— 

 Pomponok 

Színesen kevert.
Méret: Ø kb. 7 mm
 300104  kb. 100 db/ cs.  .....................  710,— 

 Ready Mix 
tempera - 
BEROL 

Színek + Számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501959 ..  500 ml/üveg .................  1.820,— 

 Ready Mix tempera - 
BEROL, előnyös készlet 
Tartalom:
● 10 x 500 ml fehér, sárga, narancs, piros, 
 pink, zöld, kék, ibolyakék, barna, fekete

 501955  Végső ár per készlet ....  16.340,— 

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 602412.. sárga-10, fáradt rózsaszín-42, 
mentazöld-57, világoskék-61)

Hímzett szegély - szívek 16 mm
(Cikkszám 501536)


