
SÜN PAPÍRLÁMPÁS

Megyek a lámpásommal...

1 A minta minden részét másoljuk át a

foto kartonra 220 g/m², ill. a barkács

hullámpapírra majd vágjuk ki. A testet,

a fejet, a fület és az orrot 2-szer, a lá-

bakat 4-szer készítsük el. 2 Vágjuk

ki a középső csíkot (37 x 12 cm) cso-

koládébarna foto karton ból 300 g/m².

3 Ragasszuk az orrot a fejre majd ké-

szítsük el az arcát színes ceruzával és

filctollal. 4 A sün oldalrészeit ragasz -

szuk sárga vagy narancs színű átlátszó

papírból mögé. 5 A lyukasztófogóval

stancoljunk lyukakat a sün lábainak,

a lábakat szintén lássuk el egy-egy

lyukkal. 6 Most fűzzünk fel 4-4 színes

fagyöngyöt egy darab szatén sza la g ra

felváltott színben, majd kössük össze

a sün lábait a testével. 7A préselt, szá-

...és a lámpás jön velem. Ott fent fénylenek a csillagok és lent mi fénylünk. 
A lámpásom elaludt, megyünk haza, rabimmel rabammel rabumm, bumm bumm.

rított leveleket helyezzük rá a sün

oldalrészeire majd ragasszuk rá őket.

8 A füleit vágjuk be középen, ragasz -

szuk össze egy kis tölcsérré és rögzít -

sük a sünre. 9Az oldalrészeket kös sük

össze a középső csíkkal, a papírz-

sinórból formáljunk egy lámpásfület

és ezt akasszuk be a lámpásba. El

is ké szült a vidám sünlámpás! 

SZERSZÁMOK
Ceruza, olló, ragasztóanyag
Filctoll és színes ceruza
Lyukasztófogó
(Cikkszám 3152) lásd főkatalógus 135. oldal

ALAPANYAG
Barkács hullámpapír színes 50 x 70 cm
(Cikkszám 2107.. barna-80) lásd főkatalógus 262. oldal

Fotokarton 300 g/m²
(Cikkszám 2025.. csokoládébarna-87) lásd FK 258. oldal

Fotokarton 220 g/m²
(Cikkszám 2123.. szarvasbarna-81) lásd főkatalógus 257. oldal

Átlátszó papír - mappa
(Cikkszám 2035) lásd főkatalógus 268. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709.. sötétpiros-39) lásd főkatalógus 449. oldal

Fagyöngyök Ø 8 mm
(Cikkszám 7014.. natúr-03, sötétbarna-89) lásd FK 498. oldal

Papírzsinór dróttal - 2 mm
(Cikkszám 7758.. natúr-02) lásd főkatalógus 457. oldal

Préselt levelek

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

zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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A mintákat 125 %-
kal felnagyítani!


