
Papírmaché fél tojás

Megtölthető, díszíthető stabil héj, méret: kb.
10,5 x 15 cm, magasság: kb. 6,5 cm

20969 per db..........................................370,—

Ceruza 
kartonhengerben

Kartonhenger, 
19 részes tartalommal: 12 színes ceruza, 
4 ceruza, 1 vonalzó, 1 faragó és 1 radírgumi

28343 per db..........................................480,—

Papírmaché fényképalbum

Nagyon stabil, nagy spirálkötéssel, 25 lap, kb.
130 g/m2, méret: kb. 30 x 21,5 cm

20959 per db..........................................710,—

Papírmaché - akasztós képkeret

Stabil képkeret, ragasztható, festhető, 
szalvétatechnikához nagyon jól alkalmazható.
Keretméret: kb. 7,5 x 7,5 cm, 
Képméret: Ø kb. 5 cm

20952 per db..........................................130,—

ALAPANYAG
Papírmaché - fél tojás
(Cikkszám 20969) lásd fennt

Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, mandarin-21, fűzöld-
53, azúrkék-60) lásd főkatalógus 296. oldal

Szalag drótperemmel
(Cikkszám 7745.. vanília-11) lásd főkatalógus 374. oldal

Alumíniumdrót Ø 2,5 mm
(Cikkszám 58602) lásd főkatalógus 467. oldal

Szizálfű
(Cikkszám 7393.. fehér-01) lásd főkatalógus 348. oldal

Plüss - csibe
(Cikkszám 74831) lásd 78. oldal

Libatojás
(Cikkszám 74702) lásd 87. oldal

Poly - virágok
(Cikkszám 66269) lásd 84. oldal

Filcszalag  „virágok“
(Cikkszám 6723.. zöld/sárga-50) lásd 85. oldal

Így készül:
A fél tojás külsejét Patio Paint-tel

fűzöldre lealapozzuk. A száradás után

egy vékony ecsettel fehér virágokat

és színes pöttyöket tupfolunk rá. Idő -

közben hajlítsunk egy 25 cm hosszú

alumíniumdrótot kosárfülnek és a vé-

geit hajtsuk hurokká. Tekerjük körbe a

drótperemű szalaggal majd végeze tül

a hőragasztópisztollyal rögzítsük a tojás

belső felére. Most már díszíthet jük a ko-
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sárkát. A filcszalagról vágjunk ki virá go -

kat és leveleket majd ragasz szuk rá tet -

szés szerint. Szizálfűvel kitömni, a csi-

bét beletenni a libatojás sal és már el is

készült egy csodás tavaszi ajánlat. 

Mini színes ceruza készlet

Hossz: kb. 85 mm, 
6 különböző szín kartondobozban

28324 6 db/cs. .........................................80,—

Színes ceruza készlet

Hossz: kb. 175 mm, 
6 különböző szín kartondobozban

28325 6 db/cs. .......................................130,—
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TIPP
Ha zoknigyapjúval betekerjük (lásd 
főkatalógus 328 - 329. oldal) csodás 
minták  alakulhatnak ki.
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


