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Egy egyszerű barkácsmunka a kicsiknek, pont az évszakhoz illően. A papírtányér 
által az állatkák egy csodás 3D optikát kapnak és a bordák már eleve egy 
mintát adnak. Készítsünk vele ablakképet vagy függődíszt.

PAPÍRTÁNYÉR DÍSZÍTÉS

Vidám tengeri állatok

Víziló
1 A barázdát és a farkincát rajzoljuk

fel menta színű Deco Painter filctol-

lal. 2 A száradás után kivi színű Csil -

lám Liner festékkel emeljük ki és te -

gyünk pöttyöket a hasára. 3 Rög zít -

sük a kisebb, öntapadó rezgő szemet.

Tengeri csillag
1 A tüskéket Pluster Pen-nel készít-

jük el. Ehhez nyomjuk össze a tu -

bust és közben emeljük egy kicsit

felfelé. A száját szintén Pluster –

Pen-nel készítjük el. 2 Rögzítsük a

nagy, öntapadó rezgő szemeket. 

Medúza
1 Felezzük meg a tányért ollóval.

Ragasszunk az egyik fél egyenes

élére pipatisztítót, a másikat ra -

gasszuk rá. 2 A pöttyöket Perl maker

– Pen-nel készítsük el. 3 Rögzítsük

az ovális rezgő szemeket.

A papírtányér három különböző mé -

ret ben kapható. A mintákat csak egy -

szerűen méretezzük át fénymásoló-

val a kívánt méretre, vágjuk ki és má -

soljuk át a kontúrokat ceruzával a

papírtányérra. Vágjuk ki a formát és

alapozzuk le akrilfestékkel. A vízilo-

vat citromsárgára és a medúzát

fehérre színezzük be. A kagylót fes-

sük le hot-pink és rózsaszínre, a ten-

geri csillagot mandarin színűre.

Kagyló
1 Színezzük ki a barázdák belsejét

pasztell rózsaszín, a külsejét pink

szí nű Deco Painter filctollal. 2 A szá -

radás után hajtsuk össze középen a

papírtányért. A szélét hajtsuk kicsit

hátra és ragasszuk le úgy, hogy egy

háromdimenziós kagylóforma kelet-

kezzen. 3 Ragasszuk be az üveg-

viaszgyöngyöt. 

Papírtányér - kerek Ø 15, 19, 23 cm
(Cikkszám 21501, 2150, 2153) lásd FK 2012 / 13  321. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, mandarin-21, 
hot-pink-43) lásd főkatalógus 2012 / 13  380. oldal

Deco Painter - matt 3 – 4 mm MARABU
(Cikkszám 2282.. pasztell rózsaszín-41, pink-43, menta-57) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  381. oldal

Pipatisztító - Bumps
(Cikkszám 71504) lásd főkatalógus 2012 / 13  226. oldal

Rezgő szem - ovális 15 mm
(Cikkszám 70184) lásd főkatalógus 2012 / 13  228. oldal

Rezgő szem - kerek Ø 10, 14 mm
(Cikkszám 70203, 70205) lásd főkatalógus 2012 / 13  228. oldal

Üveg - viaszgyöngy szín a színben Ø 18 mm
(Cikkszám 6977.. gyöngyház-08) lásd FK 2012 / 13  540. oldal

PicTixx - Pluster & LinerPen HOBBY LINE
(Cikkszám 2334.. eper-30) lásd FK 2012 / 13  385. oldal

Csillám Liner - MARABU
(Cikkszám 2355.. kivi-52) lásd FK 2012 / 13  378. oldal

Perlmaker - Pen
(Cikkszám 2339.. pasztell türkiz-63) lásd FK 2012 / 13  378. old.

SZERSZÁMOK
Diákolló
(Cikkszám 3320) lásd főkatalógus 2012 / 13  153. oldal

Mindentragasztó oldószer nélkül - UHU
(Cikkszám 19223) lásd főkatalógus 2012 / 13  248. oldal

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2013-06
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