
SZERSZÁMOK
Olló
Szike
Ragasztóanyag

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ
ISKOLAI TÖLCSÉR

Első 
iskolai nap
Egy csodás iskolai tölcsért
egy felejthetetlen első
naphoz az iskolában ter-
mészetesen minden gyer-
mek akar. Ez az oroszlá-
nos iskolai tölcsér fiúknak
és lányoknak egyaránt
alkalmas és a tölcsér alap-
formájával és a maradék
fotokartonal további más,
különleges iskolai tölcsér
barkácsolható. Csodás
volna pl. egy kalózos vagy
tündéres tölcsér! 

ALAPANYAG
3D - Színes hullámpapír
(Cikkszám 2109.. zöld-50) 
lásd főkatalógus 221. oldal

Fotokarton 220 g/m2
(Cikkszám 2123.. banánsárga-15, okkersárga-25, 
mélyvörös-30, v.zöld-51, sz.barna-81, csokoládébarna-87) 
lásd főkatalógus 218. oldal

Krepp - papír
(Cikkszám 2040.. sárga-10) lásd főkatalógus 224. oldal

Természetes háncs, színes
(Cikkszám 7652.. sötétzöld-59) lásd főkatalógus 429. oldal

Hobby Line - lakkfilc
(Cikkszám 2288.. fehér-01, fekete-90) 
lásd főkatalógus 294. oldal

olló, szike
ragasztóanyag, tixó
ceruza, színes ceruza

1 Vágjuk ki az alapformát zöld hul-

lámpapírból. Falcoljuk meg a kar-

tont a vonal mentén, hajtsuk meg

befelé majd hajtsuk meg egy háro-

moldalú tölcsérré. Tegyünk a kes-

keny ragasztási élre elegendő ragasz -

tóanyagot, ragasszuk össze és rög-

zítsük ragasztószalaggal. 2 Vége -

zetül másoljunk át minden egyes

részt a megfelelő fotokartonra és

vágjuk ki. 3 A pálma leveleit és törz-

sét ragasszuk össze majd ragass-

zuk rá a három kókuszdiót. 4 Az

oroszlány fejét és testét szintén

ragasszuk össze majd rögzítsük a

pálma mögé. Az orrot és a tap-

pancsokat rögzítsük ragasztólapok-

kal a szükséges helyekre. 5 A farkát

formáljuk meg papírdrótból spirál

alakúra és helyezzük az oroszlán-

testre. A barna farokbojtot ragasz-

szuk rá a farok végére. 6 Készítsük

el a pálmát és az arcot lakkfilccel és

színes ceruzával. 7 A minta alapján

vágjunk ki világoszöld fotokartonból

egy tölcsécsúcsot majd vagdossuk be

a felső peremet fű alakúra. Ragasz -

Tixó
Ceruza
Színes ceruza

OKTATÁSI CÉLOK
� Az absztraktképesség tanítása
� Kitartó és koncentrált munka
� Alapos vágás és ragasztás
� A fantázia fejlesztése

szuk a csúcsot az iskolai tölcsér

köré és díszítésnek kössünk rá egy

zöld háncsot. 8 Ragasszuk a krepp-

papírt a tölcsérbe és kössük be

hánccsal. 9 Végül ragasszuk rá a pál-

mát és az oroszlánt úgy, hogy a törzs

vége rejtve legyen a csúcsban. Most

már jöhet az első iskolai nap!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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A tölcsér mintáját 400 %-

kal nagyítani

A pálma és az oroszlán

mintáját 200 %-kal

nagyítani


