
1 Tűzzük a műanyag tojást egy 
pálcára a könnyebb festés érdeké-
ben. Tupfoljunk fel akrilfesték és egy 
további pálca segítségével pöttyö-
ket. 2 A fejnek alapozzuk le a vatta-
golyót hússzínűre és hagyjuk meg-
száradni. Tupfoljunk rá hurkapálcá-
val fekete szemeket, hangsólyoz-
zuk ki fehérrel a szem belsejét és 
fessünk fel egy szájat. Színezzünk 
fel orcát narancs színű ceruzával. 
3 Vágjunk le a csápoknak a pipa-
tisztítóból kb. 3 cm-es darabokat, az 
egyik végére tűzzünk rá egy fagyön-
gyöt és ragasszuk fel. Szúrjunk egy 
tűvel két lyukat a vattafej tetejébe, 

Műanyag tojásból és kartonból vidám pillangók készülnek.  
Egy pálcán színes virág tűződísz válik belőle. Ha ragasz-
tunk rá egy szalagot, akkor felakaszthatjuk ablak- vagy 
függődísznek. 

tűzzük bele a pipatisztítókat és ra-
gasszuk le. 4 Ragasszuk rá a kész 
fejet úgy a műanyag tojásra, hogy a 
furat alul legyen. 5 Másoljuk át egy 
pillangó motívum kontúrját a fotó-
kartonra vagy készítsünk egy saját 
szárnyformát. Vágjuk ki és ragasz-
szuk fel a pillangótest hátoldalára. 
6 Rögzítsünk szaagot akasztónak 
vagy tűzzük rá egy lefestett fapálcára. 

Egy vidám húsvéti függődíszhez kombináljunk 
néhány pillangót pöttyös tojásokkal. 
Facsillag - készlet / Függédísz csillag
(Cikkszám 101329)

E idá

TIPP
Farúd Ø 3 mm - bükkfa
(Cikkszám 101782)

narancs színű ceruza, ecset, tű, olló
Barkácsragasztó vagy alacsony 
hőmérsékletű ragasztópisztoly

SZERSZ ÁMOK

 BARKÁCSOLJUNK MŰANYAG TOJÁSOKKAL

Pöttyöske, 
a pillangó

ALAPANYAG
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 Műanyag tojás - kevert csomag 

 Szép, stabil minőség, 8 különböző színben. 
Kiválóan alkalmas ragasztani, festeni, stb., 
törhetetlen. 
Méret:   6 cm
Furat:   Ø 3 mm
Hozzáilló pálca:  Ø 3 mm 
 30113399  16 db/ cs.  .........................  830,— 

 Vattagolyó 

 Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 30 mm 
 300168  50 db/ cs.  .............................  690,— 

 Fotókarton - pöttyös mini 

 Pöttyös fotókarton, 10 különböző színben. 
Mindkét oldal nyomtatott.
Méret: 49,5 x 68 cm
Vastagság: 300 g / m2 
 401752  10 ív/ cs.  ...........................  4.140,— 

 Pipatiszító 

Hossz:  kb. 50 cm
Vastag.: Ø kb. 8 mm

Színek + számok:
fehér-01, narancs-20, piros-30, 
rózsaszín-40, v.zöld-51, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
 301129 ..  10 db/cs. .........................  280,— 
 10 cs.-tól/szín .................  260,— 

Akril mattfesték
(Cikkszám 501295.. fehér-01, hússzín-07, sárga-10, 
narancs-20, brillant piros-34, rozé-44, világoszöld-51, 
világoskék-61, ibolyakék-70, fekete-90)

Fagyöngyök - Ø 8 mm 
(Cikkszám 700661.. fekete-90)

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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