
1 Alapozzuk le a fatojásokat akril-
festékkel és hagyjuk megszáradni. 
2 Rögzítsük az öntapadó rezgő sze-
meket. 3 Vágjunk ki barkácsfi lcből 
csőrt, orrot, füleket, szárnyakat és 
taréjat. A birka gyapjúszőréhez teker-
jünk össze csíkokat fehér barkács-
fi lcből. Minden fi lcrészt kenjünk be 
gazdagon barkácsragasztóval és ra-
gasszuk fel. 4 Rajzoljuk fel az arcot 
fi lctollal és akrilfestékkel. 5 Vágjunk 

BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Húsvéti parádé
Vidám húsvéti állatok fából és fi lcből felakasztani ablakba, ajtóra vagy dekorációnak. 

SZERSZÁMOK

le a nyúl lábainak a fi lcszalagról két 
kb. 8 cm hosszúságú darabot. A csi-
bének, tyúknak és a birkának rövi-
debb lábaik vannak. A végeit vágjuk 
le ferdére, így könnyebben bele tud-
juk tűzni a fafuratokba. Ragasszuk 
az egyik végét a fatojás furatába, a 
másik végét a favirág furatába. Vág-
juk le a kiálló szalagot a virág alján, 
majd hagyjunk mindent jól meg-
száradni. Rögzítsünk egy favirágot 

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 2015-02

Barkácsragasztó 
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2014 / 15  274. oldal

Ecset, olló, fekete fi lctoll

a birka fején. 6 Vágjunk le a szaté-
nszalagról kb. 40 cm hosszúságú 
darabot és vágjuk le srégre a végeit. 
Fűzzük át felülről a fatojás középső 
furatán át. Csomózzuk meg alul, 
húzzuk egy kicsit befelé és ragasz-
szuk rá. Vágjuk le a kiálló végeket. 

ALAPANYAG Barkácsfi lc - 20 x 30 cm, 10 db/cs.
(Cikkszám 301114.. kül. színek ) lásd FK 2014 / 15  243. oldal

Virág - fa
(Cikkszám 700670.. kukoricasárga-10, kárminpiros-30, 
pink-40, v.zöld-51) lásd főkatalógus 2014 / 15  546. oldal

Szemek - félgolyó Ø 6 mm
(Cikkszám 300537) lásd főkatalógus 2014 / 15  251. oldal

Rezgő szemek - kerek Ø 7, Ø 12 mm
(Cikkszám 300531, 300533) lásd FK 2014 / 15  250. oldal

Rezgő szemek - ovális 
(Cikkszám 300528) lásd főkatalógus 2014 / 15  251. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. fehér-01, aranysárga-13, hot-pink-43, 
nugát-80) lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 602412.. fehér-01, sárga-10, tojáshéj-11, 
középzöld-55) lásd főkatalógus 2014 / 15  494. oldal

Fatojás

Festeni, ragasztani, égetéshez stb.
Vastagság:  kb. 1,8 cm
Furat:  Ø kb. 5,5 és 3 mm

Méret: kb. 5,5 cm
 101301  per  db ....................................190,—
Méret: kb. 7,5 cm
 101302  per  db ....................................270,—
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Filczsinór - 5 mm

Ideális felragasztani, felvarrni, szőni, képkiegé-
szítésnek, stb.
Vastagság:  kb. 3 mm 

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, piros-30, 
zöld-50, kék-60, szürke melírozott-91
A színek számát kérjük megadni!
 301120 ..  10 m/cs.  ............................... 940,—


