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A képen látható barkás kereszthez 
hat darab műanyagtojásra és 18 
fagyöngyre lesz szükségünk.
1 A műanyag tojásokba a kész lyu-
kakkal ellentétes oldalra még egy 
lyukat fúrunk egy kézi fúróval, hogy a 
drótot át tudjuk fűzni. A tojásokat akril-
festékkel lefestjük, a pöttyöket egy kis 
fapálcával rányomkodjuk. 2 Az alu-
miniumdrótból egy kb. 90 cm hosszú 
darabot levágunk, felváltva felfűzzük 
a fagyöngyöket és a műanyag tojáso-
kat, a drót végeit csavarjuk össze és 
vágjuk le a végeit szükség szerint. 3 A 

fakeresztet enyvezzük rá a faléc felső 
végére, akrilfestékkel lefesthetjük, de 
natúron is hagyható. 4 A tojásko-
szorút a farúdra erősítjük úgy, hogy két 
ellentétes fagyöngyöt ráenyvezünk. 
5 Puszpáng- és barkaágacskákat 
a kereszt hátoldalára erősítünk és 
színes szalagokkal díszítjük.

ALAPANYAG

Furdancs / kézi fúró, Ø 3 mm
(Cikkszám 200420)

Elektronikai kombinált fogó
(Cikkszám 200151)

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393, 400394, 400395)

Farúd Ø 4 mm - bükkfa
(Cikkszám 101783)

F d / ké i fú ó Ø 3
SZERSZ ÁMOK

TIPP
Ha hosszabb rúdat szeretnénk, akkor 
válasszunk egyedi szabású lécet:
Egyedi szabású léc 10 x 10 mm-tűlevelű fa
(Cikkszám 102040) 

Egyszerű és 
nagyszerű 
barkácsmunka: 
mindenki egyénileg 
díszítheti a saját 
keresztjét díszes 
tojásokkal, színes 
gyöngyökkel és 
színes szalagokkal.

 HÚSVÉTI BARKÁCSOLÁS 

Kereszt 
barkával

Alumíniumdrót - 2 mm
Puha minőség.
Vastagság: Ø 2 mm
Hossz: kb. 6 m

Színek + számok:
arany-18, piros-30, pink-43, almazöld-51, 
jégkék-62, lila-74, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
602041 .. 6 m/tekercs .....................  620,— 

Műanyag tojás
Szép, stabil minőség, kiválóan 
alkalmas ragasztani, festeni, 
stb., törhetetlen. 
Méret: 6 cm
Furat: Ø 3 mm
Hozzáillő pálca: Ø 3 mm
 301273  25 db/ cs.  ..........................  1.080,— 
 301274  250 db/ cs.  ........................  9.920,— 
 300612  1000 db/ cs.  ....................  31.680,— 

 Fa - gyöngykeverék 2 
Ideális gyöngyök felfűzéséhez, 
kisebb kezekhez is. Alkalmas bőrsza-
laghoz, zsinórhoz, gumihoz, stb.
Méret: Ø kb. 10 – 20 mm
Furat: Ø kb. 3 mm

Színek + számok:
natúr-03, sárga-10, piros-30, pink-40, 
zöld-50, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
 700668 ..  kb. 25 db./ cs.  ..................  580,— 

 Fa - kereszt lapos 
Alapanyag: nyárfafurnér
Méret: kb. 14 x 7,5 cm
Lécszélesség: kb. 2,5 cm
Vastagság: kb. 4 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
 101157  per  db  .................................  190,— 
Faléc 10 x 10 mm-tűlevelű fa, 500 mm
(Cikkszám 100060)

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. különböző színekben)

Szaténszalag - 10 mm
(Cikkszám 602944.. különböző színekben)

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.
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