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A depront 
akrilfestékkel is 
festhetjük, itt színátmenet nem lehetséges.
Akril fényes lakk
(Cikkszám 501335.. in div. Farben)

l is

Ez a depronból készített madár több méterre repül! 
Különleges formák és egyedi színalkotás is lehetséges.

1 A mintákat kivágjuk, a depronla-
pra helyezzük és a kontúrokat egy 
tollal utánrajzoljuk. A bedugható 
nyílást a testen átnyomjuk és után-
rajzoljuk. Helytakarékos felhelye-
zéssel, egy lapból két madarat is 
barkácsolhatunk. Egyedi formák a 
faroknál és szárnyrésznél termé-
szetesen lehetségesek. 2 A vágóa-
látétet előkészítjük és minden részt 
egy barkácskéssel kivágunk. 3 A 
vonalakat lecsiszoljuk és az éleket 
csiszolópapírral simára csiszoljuk. 
4 Minden részt tesztelésképpen 
összedugunk, esetleg helyesbít-
jük és ismét darabokra szedjük. 
5 A vízálló viaszkrétával mindkét 
oldalát lefestjük, az élekről ne fe-
lejtkezzünk meg. 6 A csőrt egy csík 

ragasztószalaggal megerősítük, a 
kiálló anyagokat pedig levágjuk. 
7 Az alátétet, kétoldalúan szem-
karikának és nehezéknek, UHU 
– Por ragasztóval ráragasztjuk és 
száradni hagyjuk. Az öntapadó 
rezgő szemeket rögzítjük. 8 A szárny-
és farokrészt beledúgjuk. Minden 
részt még UHU – Por ragasztóval 
rögzíthetünk, a letört részek javí-
tásához is alkalmas.

BARKÁCSOLÁS DEPRONNAL / POLISZTIROL-KEMÉNYHABBAL

Paradicsommadár

Barkácskés / szike 9 mm - SCHULLER 
(Cikkszám 200227)

Letörhető penge 9 mm - SCHULLER
(Cikkszám 200228)

Vágóalátét
(Cikkszám 200594, 200595, 200596)

Vízálló csiszolópapír K 800 - EasyCUT
(Cikkszám 200368)

Por - UHU
(Cikkszám 400044)

 Depron / polisztirol - keményhab 

 Ideális anyag egyszerű modellrepülők építé-
séhez, légpárnás hajókhoz, hidakhoz, ház-
modellekhez stb. késsel könnyen megmun-
kálható, sima felület.
Méret: 195 x 305 cm
Vastagság:  6 mm 
 101099  per  db  .................................  180,— 

 Viaszkréta - Neocolor I CARAN 
D´ACHE 

Vízálló viaszpasztella kiváló minőségben, 
magas pigmentkoncentrációval a fénylő és 
takaró színekhez. Művészek, illusztrátorok, 
grafi kusok és rajztanárok ajánlják gyerekek-
nek. A homogén színek egy egyenletes, bár-
sonyos színfelvitelt tesznek lehetővé, a szí-
nek egymásra rétegezhetőek. Törlésálló, ki-
váló a törésállósága, takarékos használat a 
különleges takarásának köszönhetően, ki-
válóan fényálló. Papírhoz, kartonhoz, üveg-
hez, bőrhöz, szövethez, fához stb. Ideálisan 
kombinálható encaustik-kal (hőtechnika) és 
a Neocolor II-vel. 10-féle szín fémdobozban. 
Kiválóan alkalmas az Encaustic festészethez.
Vastagság: Ø 9 mm
Hossz: 105 mm
 500752  10 db/ cs.  ..........................  3.890,— 

 Karosszéria alátét 
 Cinkezett. 

Belső:  Ø 4,3 mm
Külső:  Ø 20 mm
Tartalom: kb. 100 db / cs. 
 101695  per  cs.  .................................  650,— 

 Rezgő szemek - kerek 

 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 10 mm 
 300532  50 db/ cs.  .............................  360,— 

Golyóstoll, ragasztószalag

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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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 2016-05


