
KÜLÖNÖSEN CSODÁS ÉS SOKOLDALÚ

Profillécek 
hársfából
A profilléceink puha hársáfból készülnek, hogy a 
kis művészeknek a barkácsolást lehetővé tegyük. 
Pl.: állítható figurák, függődíszek, játékok, baba-
házakhoz vagy tájakhoz.

„Az én világom“ függődísz: 
1 Az adott profillécről kb. 4-5 mm

vastag “szeleteket” fűrészeljünk le.

2 Most készítsünk ki furatokat az

akasztónak. 3 A fa-motívumokat tets-

zés szerint díszítsük festékkel. 4 A

papírzsinórt kicsit megtekerjük, amivel

csodás frizurát tudunk ragasztani az

embereknek, vagy egyszerűen hasz-

nájunk gyapjút. 5 A peddignád alap

kiválóan alkalmas ehhez - ezt szin-

tén fessük le. 6 Most rögzítsük a per-

lonszálat a fa-motívumhoz majd cso-

mózzuk a peddignád alap furataiba. 

7 Fűzzük a fagolyókat az alumíni-

umdrótra, dugjuk át a peddignád

alap két furatán és egyszerűen

hajtsuk meg a végeit.

SZERSZÁMOK
Lombfűrész/Fafűrész
Szögvágóláda

Ecset
Fúró

Hársfa profilléc
A puha fát egyszerűen lehet fűrészelni és jól
megmunkálható, nem reped , nem rojtozódik
ki. Fűrészelés után az alakokat egy resze-
lővel, ráspollyal, késsel és csiszolópapírral
könnyedén átdolgozni és ezáltal a figurák
egy alakítható formát kapnak. Minden profil-
léc 500 mm hosszú vagy 2 db 250 mm
hosszú.

Szív, SZ x M: 50 x 39 mm

146901 per db ................................1.030,—

Csillag, SZ x M: 52 x 52 mm

146902 per db ................................1.690,—

Virág, SZ x M: 38 x 38 mm

146903 per db ...................................960,—

Fa, SZ x M: 51 x 59 mm

146904 per db ................................1.590,—

Fenyőfa, SZ x M: 51 x 58 mm

146905 per db ................................1.420,—

Ló, SZ x M: 62 x 48 mm

146906 per db ................................1.910,—

Kacsa, SZ x M: 62 x 41 mm

146907 per db ................................1.200,—

Pillangó, SZ x M: 64 x 41 mm

146908 per db ................................1.450,—

Katicabogár, SZ x M: 36 x 28 mm

146909 per db ...................................780,—

Kereszt, SZ x M: 21 x 35 mm

146910 per db ...................................690,—

Ember, SZ x M: 38 x 60 mm

146911 per db ................................1.350,—

Óvodai ill. iskolai csoportos
függődísz is készíthető
vagy “Egy világ” függődísz. 

ALAPANYAG
Hársfa profilléc , kül. motívumok
(Cikkszám 146901 – 1469011) lásd jobbra

Akrylfesték kül. színekben
(Cikkszám 2225.. vagy 2223..) lásd főkatalógus 296. oldal

Fagyöngyök
(Cikkszám 701499) lásd főkatalógus 468. oldal

Papírzsinór 
(Cikkszám 7758.. kukoricasárga-10) lásd főkatalógus 383. oldal

Gyapjú kül. színekben
(Cikkszám 6422..) lásd főkatalógus 328. oldal

Perlonszál
(Cikkszám 70313) lásd főkatalógus 458. oldal

Peddignád alap Ø 10 cm 
(Cikkszám 7903) lásd főkatalógus 443. oldal

Alumíniumdrót Ø 1,5 mm
(Cikkszám 58600) lásd főkatalógus 467. 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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