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Minden rendben
Pinnwand tábla
1 Fűrészeljünk ki minden részt a
nyárfafurnérból majd smirglizzük le
az éleket. 2 Fessük le fehérre a fej-
és a testkorongot. A pofát és a fül
belső részét rózsaszínre (fehér és
pink keveréke) valamint a szarvakat
szürkére. A száradás után rajzoljuk
meg az arcot lakkfilccel. 3 Fessük a
foltokat világosbarnára (barna és fe -
hér keveréke), a szőrét és a patáit
feketére. 4 Ha minden jól megszá-
radt, ragasszunk fel minden test -
részt és a parafalapot.

Cérna- vagy konyhai törlőtartó
1 Fűrészeljük ki az egyes részeket
és fúrjuk ki a lyukakat a farúdnak a
korongba és a fej alsó részét. Ezen
kívül fúrjunk egy kis lyukat a hajfür-
tök befűzéséhez. Csiszoljuk le jól az
éleket. 2 Most fessünk le mindent a
fénykép alapján és hagyjuk megszá-
radni. 3 Rajzoljuk fel az arcot lakk -
filccel. 4 Végezetül ragasszuk be a ru -
dat az alaplapba és tegyük rá a fe -
jet - így el is készült a csodás segéd.

SZERSZÁMOK
Fúrógép Ø 10 mm-es fúróval 
Lomb- vagy dekopírfűrész 
Ceruza, ecset, csiszolópapír

A mintákat ehhez a barkácstipphez megtalál-
ja a weboldalunkon a letöltések menüpont-
ban, Barkácstippek / Építés fával /
Pinnwand-konyhai törtlőtartó

MINTÁK

Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, pink-43, barna-80, 
fekete-90, szürke-92) lásd főkatalógus 328. oldal

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2273.. piros-30, fekete-90) lásd FK 326. oldal

Cérna- vagy konyhai törlőtartó:
Tömör fa 3-rétegű fenyő 16 mm
(Cikkszám 1280) lásd főkatalógus 66. oldal

Bükkfarúd Ø 10 mm
(Cikkszám 1454) lásd főkatalógus 64. oldal

Papírdrót fehér-01 színben
(Cikkszám 775801) lásd főkatalógus 420. oldal

Pinnwand tábla:
Nyárfafurnérlap 6 mm 600 x 300 mm
(Cikkszám 1342) lásd FK 65. oldal

Parafakorong Ø 105 mm
(Cikkszám 7821) lásd FK 87. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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A mintát A3-ra
nagyítani!
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