
1 Formáljunk egy kb. 4 cm-es Ø

golyót a testnek a terrakotta színű

masszából. Erre teszünk rá apró,

fehér golyócskákat bundának. A

fehér golyók tartásához szúrjunk a

testébe sok kis lyukat egy fapálcá-

val. Ragasztónak egy erősen vízzel

higított modellezőmasszát vigyünk fel

1 Nyújtsuk ki a modellezőmasszát

egy alátéten 3 - 4 mm vastagságú-

ra, szaggassunk ki korongokat majd

az éleket nedves ujjal simítsuk le. 

2 Szaggasunk ki egy csillagot a

faroknak és így szabjuk méretre

úgy, hogy még három csúcs marad-

jon. A nem szükséges csúcsok

közül tartsunk meg egyet csőrnek.

Most szaggassunk virágokat és

készítsünk golyókat. Az éleket si mít -

suk le ismét majd szúrjunk lyukakat

egy fanyárssal a felakasztáshoz. 

3 Most tegyük fel a csőrt és a farkat

a madártestre. Vagy bevizezzük az

éleket és összerakjuk, vagy a jobb

tartás érdekében faenyvvel bera-

gasztózzuk. A madártestbe fent és

a felületre. Ezután tegyük csak rá a

golyócskákat (Ø kb. 5 mm), amíg a

test már alig látható lesz. 2 Most egy

kb. 3 cm-es, terrakotta színű tojást for-

máljunk a fejnek és erre is tegyünk a

fent leírtak szerint apró golyócskákat

(az arcát hagyjuk szabadon). A gyön-

gyöket nyomjuk bele szemnek a fejé-

ALAPANYAG
Levegőn száradó modellezőmassza - JOVI
(Cikkszám 8411.. fehér-01) lásd 27. oldal

Barkácsfesték - MUCKI
(Cikkszám 2232.. különböző színekben) lásd FK 333. oldal

Lakkspray
(Cikkszám 2237.. színtelen-fénylő-02) lásd FK 353. oldal

Jutacérna, natúr
(Cikkszám 6505) lásd főkatalógus 187. oldal

Alátét agyagmegmunkáláshoz, 210 x 297 mm
(Cikkszám 13011) lásd főkatalógus 167. oldal

Sodrófa
(Cikkszám 8771) lásd főkatalógus 166. oldal

Korongszaggató - készlet
(Cikkszám 84099) lásd főkatalógus 179. oldal

Szaggatóforma készlet - csillag
(Cikkszám 84104) lásd főkatalógus 179. oldal

Szaggatóforma készlet - virág
(Cikkszám 84124) lásd főkatalógus 179. oldal

Bambusznyárs
(Cikkszám 16016) lásd főkatalógus 83. oldal

Faenyv vízálló - UHU
(Cikkszám 19371) lásd főkatalógus 246. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 155-157. oldal

VIDÁM FÜGGŐDÍSZ

Madártalálka

be és karcoljunk bele fapálcával egy

kis keresztet pofának. Rögzítsük a

fejet egy kis darab fapálcával és

még egy kis vízzel higított modelle -

zőmasszával a testre. 3 A lábaknak

formáljunk 2 terrakotta színű hurkát

(Ø kb. 2 cm). A füleket 2 laposra

nyomott, terrakotta színű golyóból

(Ø kb. 1 cm) készítjük. A lábakat és

füleket vízzel higított modelle ző -

masszával tegyük fel. Kész!

PALIKA ÉS EMMA

Bárányszámolás
ALAPANYAG
Levegőn száradó modellezőmassza - JOVI
(Cikkszám 8411.. fehér-01 és terrakotta-83) lásd 27. oldal

Alátét agyagmegmunkáláshoz, 210 x 297 mm
(Cikkszám 13011) lásd főkatalógus 167. oldal

Bambusznyárs
(Cikkszám 16016) lásd főkatalógus 83. oldal

Fagyöngyök Ø 4 mm
(Cikkszám 7012.. sötétbarna-89) lásd FK 498. oldal
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megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.
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