
A keresztmedál levegő hatására száradó modellezőmasszából 
és élénk színes üvegkövekből készül. Az két angyal barkács 
készletből egy szép nyaklánc és egy ajándék kulcstartó lesz.

BARKÁCSOLÁS EGYHÁZI ÜNNEPRE

Ékszer és ajándékok 
első áldozásra

Nyaklánc kereszt:
Egy kereszthez kb. 70 g modelle-
zőmasszára és kb. 15 db. üvegkőre 
van szükségünk. 
1 A műanyag munkaalátétet kés-
zítsük elő. A modellezőmasszát 
nyújtsuk ki kb. 7 mm vastagra. A 
szaggatóformával vágjuk ki a ke-
resztet, a széleit ujjunkal és egy kis 
vízzel simítsuk ki. 2 Egy fapálcács-
kával vagy egy nyárssal szúrjunk 
egy Ø kb. 3 mm-es akasztólyukat. 
3 Az üvegköveket nyomkodjuk 
bele és hagyjuk 24 órát száradni. 
Ha szükséges, akkor az éleket 
fi nom csiszolópapírral csiszoljuk le. 
4 Fűzzük fel a szaténzsinórra és 
bogozzuk össze. 

Barkácskészlet gyöngyangyal I
Nyaklánc: 
A gyöngyangyalt a leírás sze-
rint készítsük el. A köztes gyűrűt 
akasszuk rá és fűzzük fel egy sza-
ténzsinórra.

Barkácskészlet gyöngyangyal II
Kulcstartó: 
A gyöngyangyalt a leírás sze-
rint készítsük el és akasszuk rá 
a karabínert. Az ajándékcímkét 
feliratozzuk alkoholos filccel. A 
gyöngyangyalt és a papírakasz-
tót egy sifonszalaggal kössük 
össze. Tegyük bele egy celofán-
tasakba vagy egy sifonzsákocs-
kába.

ALAPANYAG

Kereszt
Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014) 

Csiszolópapír fi nom K 150, 
EasyCUT - SCHULLER
(Cikkszám 200372, 200373) 

Barkácskészlet - angyal
Ékszerész - kerekcsőrű fogó
(Cikkszám 700777)

K t
SZERSZ ÁMOK

Nyaklánc kereszt

 Modellezőmassza - 
plast classic EFA 
Szín: fehér
 300295  1 kg/ cs.  ............................  1.720,—  
  10   cs. -tól ..........................  1.580,— 

 Szaggatóforma - kereszt 

Méret: kb. 9 cm
Alapanyag: nemesacél
 300934  per  db  ..........................  1.030,— 

 Mozaik - üvegkövek Millefi ori színes 
Méret: kb. 7 – 8 mm
Vastagság: kb. 2 – 7 mm
Szín: színesen kevert
Tartalom: kb. 200 db.
 301718  100 g/ cs.  ..........................  2.780,— 

Szaténzsinór Rajna - Ø 2 mm
(Cikkszám 602434.. különböző színekben) 

Fapálcácska vagy nyárs  Ø kb. 3 mm
Barkácskészlet - angyal I - Kette 

Barkácskészlet - angyal I
Tartalom:
● csiszolt üveggyöngyök
● viaszgyöngyök
● szerelőpálca
● fémszárny
● leírással

A kész angyal mérete: kb. 3 x 2 cm
Szín: fehér / kristály
 700919  3 db/ cs.  ...............................  620,— 
Köztes gyűrű - Ø 7 mm
(Cikkszám 700129)

Szaténzsinór Rajna - Ø 2 mm
(Cikkszám 602434.. fehér-01)

Barkácskészlet - angyal II - 
Kulcstartó 

 Barkácskészlet - angyal II 
Tartalom:
● csillogó gyöngyök
● szerelőpálca
● fémszárny
● leírással

A kész angyal mérete: kb. 2 x 2 cm
Szín: kék / világoszöld / rózsaszín
 700920  3 db/ cs.  ...............................  530,— 
Karabíner Simplex Clips
(Cikkszám 700894)

Ajándékkártya kerek - papír
(Cikkszám 401779)

Alkoholos fi lc - 0,6 mm
(Cikkszám 501986)

Sifonszalag - 10 mm
(Cikkszám 602467.. fehér-01)

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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