
CSODÁS HANGOKAT LÉTREHOZNI 

Esőbot

1 Ragasszuk rá a kartonhenger
egyik fedelét. Ehhez kenjük be a
fedél belsejének szélét körben és
nyomjuk rá gyorsan a fedelet.
Nyom junk bele húsz szeget tet -
szés szerint a kartonhengerbe,
majd kalapáljuk bele őket óvato-
san. A hengert töltsük meg egyhar -
madáig szárított borsóval vagy len -
csével, majd ragasszuk rá szin-
tén a második fedelet is. 2 Ah -

hoz, hogy a szegfejeket ne lás-
suk és ne is tudjanak kiesni, von-
juk be filccel az esőbotot és ra -
gasszuk rá. Először kenjük be a
filc egyik szélét ragasztóval és
nyomjuk rá a kartonhengerre. Ha
a ragasztó megszáradt, tekerjük
rá egyszer a filcet a hengerre és
vágjuk le a megfelelő méretre. Ken -
jünk fel egy további ragasztócsí-
kot közel a filcperemhez a hen-

Az esőbot egy hangszer és eredetileg Chile északi részéről 
származik. Ott az elhalt Copado kaktuszokból készítik és a 
régi az esőceremóniánál használják. 

gerre, majd nyomjuk rá a lesza-
bott filcet erősen. Ameddig a ra -
gasztó meg nem szárad, még el -
simíthatjuk a vágás során ke let -
kezett egyenetlenségeket. 3 A fe -
hér fedelek lefedéséhez egy sze -
rűen csak vágjunk azonos nagy-
ságú filckorongokat és ragasz -
szuk rá őket. Most már az eső -
bot tetszés szerint dekoráclható
a maradék filcdarabokkal. 

ALAPANYAG
Kartonhenger – 24 cm
(Cikkszám 2148) 
lásd főkatalógus 305. oldal

Barkácsfillap – 30 x 45 cm 
EXTRA VASTAG
(Cikkszám 6712.. különböző színekben)
lásd főkatalógus 415. oldal

Barkácsfilc – 20 x 30 cm, színesen kevert
(Cikkszám 6700)
lásd főkatalógus 222. oldal

Szeg – 1,6 x 30 mm
(Cikkszám 594704)
lásd főkatalógus 107. oldal

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

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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