
1 Felfújunk egy luftballont és egy filc-
tollal egy négyzetet (11 cm x 14 cm)
rajzolunk fel. 2 A ragasztót langyos
vízzel elkeverjük és kisebb darab újság-
darabokat ragasztunk a ballon ra. Ezen
a módon öt réteg papírt ragasztunk fel,
és a négyzetet szaba don hagyjuk.
3 Száradás után (kb. 24 óra) a négy-
zetet szépen egy szikével kivágjuk. A
felső él közepébe a nyuszi fogának
kihagyunk egy kis részt. 4 Az orrnak
két golyót formálunk papírból és felra-

gasztjuk. 5 A golyók közti rést papírral
rejtjük el úgy, hogy az orr egy részként
hasson. 6A füleket kartonból kivágjuk,
két réteg újságpapírt ragasztunk rá
erősítésnek és ráragasztjuk az alakra.
7 Modellező masszából lábakat for-
má zunk, a hátulsó oldalon egy kissé
laposra nyomjuk, a pontos helyzetben
a figura elé helyezzük és a modellező
masszába nyomjuk. A lábakat hagy-
juk megszáradni és ragasztóval rög -
zítjük. 8 A faroknak egy papírgolyót
formálunk és ragasztóval és papírral
a nyuszin rögzítjük. Majd mindent
mé ge gyszer jól száradni hagyunk.
9 A nyers munkadarabot fehér színű
Patio Painttel lealapozzuk, a szeme  -
ket felrajzoljuk, a fogakat és lábujja-
kat ceruzával előrajzoljuk és a figura
többi részét a minta alapján kifestjük

ALAPANYAG
Luftballonok
(Cikkszám: 71651) lásd főkatalógus 153. oldal

EFA Plast modellezőmassza (levegőn száradó)
(Cikkszám: 8413) lásd főkatalógus 155. oldal

Patio Paint
(Cikkszám: 2223.. fehér-01, nugát-80 és fekete-90)
lásd főkatalógus 296. oldal

Csiriz
(Cikkszám: 1953) lásd főkatalógus 208. oldal

Karton - egyoldalúan fehér
(Cikkszám: 2117) lásd főkatalógus

Újságpapír

PAPÍRMACHÉ HÚSVÉTI NYÚL

Tojásokkal a csomagban

SZERSZÁMOK
Barkácsszike „CUTTER” 9 mm
(Cikkszám: 3306) lásd főkatalógus 132. oldal

Olló
Ceruza
Fekete filctoll

OKTATÁSI CÉLOK
� A háromdimenzionális képzelőerő iskolázása
� Gondos ragasztás és festés

A papírmaché technika
egyszerű és az apró
kezek is könnyen 
elkészíthetik. Ennek a
gömbölyű nyuszinak 
nem csak a kinézete 
vicces, hanem tökéletes
helyet kínál a különböző
húsvéti meglepetésnek!

(vilá   gos barna nugátból és fehérből
ke letkezik). A nyuszi farkát nugát
szín nel festjük. Kész! És most már
jöhet a húsvét!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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