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HÚSVÉTI BARKÁCSOLÁS

Mókás 
húsvéti 
kosárka
A csinos húsvéti kosárka egy kedves ajándékötlet.

1 A tojáskartont méretre vágjuk:

körös-körül a fedélt levágjuk és a

kiálló éleket lerövidítjük. A kartont

galambszürke festékkel lefestjük, és

száradni hagyjuk. 2 A tojásvázához

két tyúktojást feltörünk, és a kosár-

kába helyezzük, vízzel megtöltjük

és kis tavaszi virágokat helyezünk

bele. 3 A műanyag tojásokat a nyu -

szinak, békának és epernek akril-

festékkel lefestjük. Ehhez a tojást

egy bambuszpálcára tűzzük és egy

ecsettel a festéket felvisszük. Szá -

radás után az arcokat egy vízálló,

fekete stifttel és pink festékkel (nyú-

lorr) felfestjük. Az eper pontjait a

bambuszrúd tompa végével fehér

festékkel visszük fel. 4 A fület, a

koronát és a szemeket papírból

kivágjuk, a ragasztófelületet hátra-

hajtuk (a tyúktarajnál még be is

vágjuk) és felragasztjuk. Az eper-

nek egy virágot eperzöldből kivá-

gunk és felragasztjuk. Az ágat a

szárnak ragasztjuk fel. 5 A tyúk sze-

meit egy vízálló stifttel a tojásra fel-

festjük, majd a papírrészeket ki -

vágjuk és felragasztjuk. A lábaknak

a fagolyókat egy kb. 9 cm hosszú

papírmadzag végére ragasztjuk,

majd ezt középen megtörjük és lent

a tojásra ragasztjuk. Majd oldalra a

tollakat felragasztjuk. 6 A négy figu-

rát a kosárba helyezzük és esetleg

ragaszthatjuk is. Ezeket a figurákat

a húsvéti csokorra is akaszthatjuk.

Tojáskarton
2 kifújt tyúktojás
Műanyag tojás - 6 cm
(Cikkszám 301273) lásd tavaszi katalógus 2014 54. oldal

Akrilfesték Patio Paint 
(Cikkszám 501282.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  396. oldal

Tónuskarton
lásd FK 2013 / 14  271. oldal

Motívumkarton
lásd FK 2013 / 14  273 – 275. oldal

2 db fagyöngy - Ø 8 mm
(Cikkszám 700661.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  542. oldal

Tollak natúr - gyöngytyúk
(Cikkszám 300638) lásd FK 2013 / 14  242. oldal

Papírzsinór dróttal
(Cikkszám 602453.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  489. oldal

Kockás szalag Karintia 10 mm
(Cikkszám 602478.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  480. oldal

Kis ág

ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Nyárs Ø 3 mm - bambuszfa
(Cikkszám 101184) lásd főkatalógus 2013 / 14  91. oldal

Permanent Marker
(Cikkszám 500081) lásd főkatalógus 2013 / 14  341. oldal

UHU Mindentragasztó
lásd főkatalógus 2013 / 14  258 – 260. oldal

Lyukasztó - virág nagy - Ø kb. 2,5 cm
(Cikkszám 401053) lásd főkatalógus 2013 / 14  277. oldal

Akrilfestő ecset 
lásd főkatalógus 2013 / 14  164. oldal

Olló
lásd főkatalógus 2013 / 14  159 – 160. oldal 
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