
SZERSZÁMOK
Olló, ceruza, ragasztóanyag
hegyes tű
ecset, vazelin

Ethno tojás
1 A tojást kifújjuk, száradni hagyjuk,

és tetszés szerinti mintát festünk fel

rá. A minták szolgálhatnak tájékozó-

dásként, amiket egyedileg kiegészít -

he tünk vagy kombinálhatunk. 2 A

felületet primérkék és türkizkék akril-

fes tékkel kifestjük és száradni hagy-

juk. 3 Végül a kontúrokat a lakkfilc cel

utánahúzzuk. 4 Fénynek, a tojásokat

vazelinnel vagy sertészsírral beken-

jük. 5 Akasztóként a szaténszalagot

egy tűvel a tojáson kereszül átfűzzük.

Az alsó végére egy fagyöngyöt fel -

fűzünk és a szalagvégeket elkötjük.

Csibe tojás
1 Először a tojást kifújjuk, száradni

hagyjuk és egy bambusznyársra rá -

helyezzük. 2 A tojást majd igazi vilá-

gossárga akrilfestékkel alapozzuk

HÚSVÉTI TOJÁSOK KREATÍVAN ELKÉSZÍTVE

Tojás, milyen szép!

ALAPANYAG
Barna tyúktojás
vagy

Műanyag tojás
(Cikkszám 7415.. fehér-01) 
lásd főkatalógus 461. oldal

SOLO GOYA ART ACRYL BASIC
(Cikkszám 2867.. igazi v.sárga-10, primérkék-61, türkizkék-63)
lásd főkatalógus 318. oldal

Hobby Line - lakktűfilc 1,2 mm
(Cikkszám 2275.. fekete-90) lásd főkatalógus 326

Ethno tojás:
Szaténszalag
(Cikkszám 7709.. türkiz-63, középkék-65) 
lásd főkatalógus 410. oldal

Fagyöngyök Ø 8 mm
(Cikkszám 7014.. középkék-65, sötétkék-69) 
lásd főkatalógus 486. oldal

Csibe tojás:
Bambusznyárs
(Cikkszám 16016) 
lásd főkatalógus 75. oldal

Színes rajzlap 130 g/m2
(Cikkszám 2023.. banánsárga-16, narancs-20) 
lásd főkatalógus 238. oldal

Narancs színes ceruza

OKTATÁSI CÉLOK
� A minták pontos előrajzolása
� Óvatos munka a törékeny tojásokkal
� Az ötletek és fantázia iskolázása 

2 színnel való dolgozás során

A húsvéti tojás a húsvéti ünnep klasszikus szimbóluma. A termékenység és a leendő élet
jelképeként már évszázadok óta kiemelkedő helye van számos nép teremtési mítoszban.  
A kereszténységben a feltámadás jeleként szerepel.

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2010-02

és jól száradni hagyjuk. 3 A szár-

nyakat kétszer sárga rajzlapból, a

lábakat kétszer, a csőrt pedig egy -

szer na rancs színű rajzlapból kivág-

juk. 4 A lábakat, a csőrt és a szár-

nyakat a tojásra he lyezzük, narancs

színű ceruzával az orcát kiemeljük

és a lakkfilccel pedig a szemeket

festjük fel. Kész is van a csibe!




