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A GYEREKEK ÖRÖMMEL PECSÉTELNEK

Kötény & asztali készlet

1 Gyorsan praktikus betű – és motí-
vumpecséteket készíthetünk. A
kívánt dekorgumi betűt és motívu-
mot megfordítva egy csavaros
tetőre ragasztani és megszárítani.
Hamarosan lehet vidáman pecsé-
telni és formálni! 2 A dekorgumi-
pecsétet ruhafestékkel befesteni és
erősen az előmosott anyagra
nyomni. A megmaradt festékeket
egy esetleges festékcserénel egy
nedves ronggyal letörölni. Egy sötét

színről világos színre való váltáskor
a pecsétet folyó víz alatt tisztítani és
jól megtörölni. 3 Mintákat mint pl.
pontokat egy farúddal könnyen
belenyomhatjuk. Minden lenyomat
előtt vigyen fel rá festéket, hogy a
pontocskák egyenletesek legyenek.
4 Hogy a nagyszerű munka fényál-
ló és mosható legyen, száradás
után kb. 5 percen keresztül a hátol-
dalán vasalni (felnőtt vasaljon).
Készen van a pompás ajándék, ami
biztos sok örömet okoz majd!

Már a legkisebbekkel is szép motívumokat és írásokat
készíteni? Dekorgumi betűkkel – és motívumokkal
egész egyszerűen pecsételhetünk, és a gyerekek
örömüket lelik benne... TIPP

A dekorgumilapokból ízlés szerint különböző
motívumokat is vághat ki. Arra kell különö-
sen figyelni, hogy a vágásnál az anyagot
egyszerre vágja és ne tartson szünetet, mert
így ferde vonalat és sarkokat kaphat, amit
egy kis ollóval még mindig kijavíthat.

SZERSZÁMOK
Vékony ecset
Vizes pohár
Festőrongy

ALAPANYAG
Kötény
(Cikkszám 6175) Méret: 60 x 90 cm vagy (Cikkszám 6174)
Méret 40 x 50 cm gyerekeknek
lásd katalógus 274. old.

Asztali készlet
(Cikkszám: 61812) lásd katalógus 275. old.

Dekorgumibetűk méret kb. 1,5 cm
(Cikkszám: 8449) lásd katalógus 218. old.

Dekorgumi - szívek
(Cikkszám: 8448) lásd katalógus 218. old.

Dekorgumi stancolt részek
„virágok és pillangók”
(Cikkszám: 84517) lásd katalógus 218. old.

Uhu Kraft Mindentragasztó
(Cikkszám: 1921) lásd katalógus 177. old.

Ruhafesték Javana Tex Sunny
(Cikkszám 2300 ..) citromsárga-12, narancs-20,
kárminpiros-33, májuszöld-53, türkizkék-63, ibolyakék-70
lásd katalógus 263. old.

Tengelyrúd fából
(Cikkszám: 1459) lásd katalógus 61. old.

Lekvár vagy dunsztosüveg csavaros fedele

Dekorgumilapok
Lapméret: 20 x 30 cm, vastagság: 2 mm

Színek + számok: fehér-01, hússzín-07,
sárga-10, narancs-20, piros-30, rózsaszín-
40, világoszöld-51, mentazöld-57, sötétzöld-
59, világoskék-61, sötétkék-69, orgona-72,
barna-80, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!

Csomag = 10 egyszínű lap
8447 .. 10 lap/csomag.......................560,—
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Alátét
Vasaló
Olló

Gyermekkötény
Óvodás gyermekeknek
alkalmas.

Méret: kb. 40 x 50 cm.

6174 per db.....................................290,—
10 db-tól.................................270,—

Kötény
Méret: kb. 60 x 90 cm

6175 per db ....................................480,—
10 db-tól ................................440,—

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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