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TIPP
A pöttyökhöz a pálcát mártsuk bele a festékbe
és nyomjuk a háttérre. A festéknek krémszerű
állagúnak kell lennie, mindegyik pöttyhöz
vegyünk fel egy új színt. 

Fa - ruhafogas

Belecsavart sárgarézakasztóval.

Alapanyag: bükk, nyers, sima
H x SZ x M: 420 x 55 x 7 mm

1542 per db ....................................500,—
10 db-tól ................................470,—
100 db-tól ..............................440,—

Bükkfagyűrű 

Tisztán feldolgozva.

Szín: natúr
Külső: Ø 95 mm

6553 per db ....................................270,—
50 db-tól ................................230,—

Reep zsinór

100 % lenfonál, kezeletlen, 
fehérítetlen, korábban 
nagyon hasznos volt, 
manapság nem nagyon 
kapható. A hagyományos 
módon elkészített, mint egy 
kötél: 2-2 dupla cérnából összekötött. Ezáltal
már kisebb átmérőnél is hihetetlenül tépésál-
ló, alacsony nyújthatóság, jól fűzhető. Ideális
számtalan alkalmazáshoz a háztartásban,
modellépítéshez stb. 100 g /gombolyag

538301 Ø 1,35 mm, kb. 65 m............990,—
10 db-tól ..............................930,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték bentre és kintre
egyaránt:

 extrém időtálló és fényszerű
 ideális betonra, kerti figurákra, fal-

szerkezetekre, téglára, terracottára, 
fára, kőre és hungarocellre

 otthonra és a kertben
 egyszerű használat
 kopásálló 
 vízbázisú
 nem szükséges védőlakk

Színek + számok:
fehér-01, laguna-61
A színek számát kérjük megadni!
2223 .. 59 ml / üveg............................860,—

Az ideális aján-
dék Anyák és
Apák napjára.
A nyakkendő -
ket és a sála-
kat így nem
csak helykímé -
lően, hanem
nagyon csino-
san és dekoratí-
van tehetjük el. 

SÁL- ÉS NYAKKENDŐTARTÓ FÁBÓL

Rendfelügyelő
kat a ruhafogason a rögzítéshez.

Ezeket aztán fúrjuk át egy 3 mm-es

fúróval. Egy kézi süllyesztővel tom-

pítsuk le a furatok éleit, hogy a Reep

zsinórt később ne súrolja. 4 Minden

részt rendezzünk el tetszés szerint.

A rögzítéshez fordítsuk meg, hogy a

csomók és zsinórvégek a hátolda-

lon legyenek. Rögzítsük a felső

karikákat Reep zsinórral a lyukak-

hoz a ruhafogason, minden karikát

kössünk össze egymással egymás

alá a zsinórral. 

1 Rajzoljunk a ruhafogasra vízszin-

tesen egy osztóvonalat ceruzával.

A felületet a felső részén fessük le

akrilfestékkel laguna színűre. Az alsó

részére tupfoljunk rá a vastagabb

pálcával fehér és laguna színű pöt-

työket. 2 A bükkfarudakat készítsük

el különbözőre: négy darabot hagy-

junk meg natúrra, kettőt fessünk le

teljesen. Kettőre tupfoljunk fel pöty-

työket a vékonyabb pálcával, egyet

fessünk le csíkosra. 3 A felső három

karikát helyezzük el egymás mellé

középre, majd jelöljük be a furato-

SZERSZÁMOK
Iskolai ecsetkészlet 
(Cikkszám 2649) lásd főkatalógus 2011 / 12  153. oldal

Fúrógép és fúró Ø 3 mm
lásd főkatalógus 2011 / 12  135., 138. oldal

Kézi süllyesztő - szabványos
(Cikkszám 3660) lásd főkatalógus 2011 / 12  136. oldal

Bükkfarúd Ø 3 mm és Ø 4 mm
(Cikkszám 1450, 1451) lásd főkatalógus 2011 / 12  71. oldal

Olló, ceruza


