
Napraforgó-korona
1 A kartonkoronát mindkét olda-
lán BEROL temperával alapozzuk 
sárgára. 2 A száradási idő alatt 
készítsük el a három napraforgót: 
Mindegyik virág három réteg sárga 
krepp-papírból áll. A kisebb mintát 
fektessük le és a virágot a kontúrok 
mentén vágjuk ki. A három virágot 
ragasztóstifttel ragasszuk egymás-
ra. 3 A legkisebb kartonkorongot 
(Ø 2,5 cm) bőségesen kenjük be 
ragasztóval és különféle magokat 
szórjunk rá. A kész korongot ra-
gasszuk a krepp-papírvirág köze-
pére. 4 A kész napraforgókat  rög-
zítsük a koronára. 5 A papírvirágok 
közé ragasszunk szárított leveleket.

Virágbot
1 Ehhez a nagyobb mintát és a Ø 6 
cm kartonkorongot használjuk. Bal-
ra a 2 és a 3 pontban leírtak alapján 
készítsük el a napraforgót. 2 A kész 
napraforgót ragasszuk söralátétre. 
3 A farudat barkácsragasztóval ra-
gasszuk fel a hátuljára és rögzítsük 
ragasztószalaggal.
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Ha nincsenek kéznél magok, a kartonszeleteket tem-
perával barnára alapozhatjuk és barna selyempapírból 
készített kicsi golyókat ragaszthatunk rá (lásd virágbot). 

Ready Mix tempera - BEROL
(cikkszám 501959.. barna-80)

Selyempapír
(cikkszám 401515.. barna-80)

Krepp-papír

Bizonyított minőség! 
Méret: 50 x 250 cm
Vastagság: 1,25 g / m²
Szín: sárga
 40148110  per tekercs .....................  170,—  
  10  tekercstől ..................  160,— 

Korona

Kiváló, erős kartonból előstancolt dugós zár-
ral a kül. mérethez, festeni, ragasztani, stb.
Magasság: kb. 8,4 cm
Hossz: kb. 60,5 cm
Szín: mindkét oldal fehér
1 ív = 3 korona!
 400873  per ív ...................................  370,—  
 ab  10  ívtől ...........................  340,— 
 ab  100  ívtől .........................  310,— 

Ready Mix tempera - BEROL
A Ready Mix a Beroltól egy 
használatkész, erős festék, 
magas színintenzítással és 
szuper fedőképességgel, 
minőségi vízalapú festék, ami 
mattra szárad meg. Ergonómikus 
500 ml-es tubusban squeeze 
membránnal a pontos adagoláshoz.
Szín: sárga
 50195910  500 ml/üveg .................  1.820,— 
Korong stancolt ív

Vastag karton, 
jól festhető.
Méret: Ø 2,5 cm
Szín:  mindkét oldal fehér
Vastagság: 825 g / m²
1 ív = 88 korong!
 401675  per ív ...............................  500,—  
  10  ívtől ............................  430,— 

Szárított levelek és magok 
(pl. madáreledel)
Virágbot
Korong Ø 6 cm - karton
(cikkszám 400143)

Söralátét - kerek Ø 10,7 cm
(cikkszám 400765)

Farúd Ø 4 mm - bükkfa
(cikkszám 101783)

Ünnepélyesen feldíszítve a hálaadásra! Használhatóak 
hozzá levelek, magok és krepp-papírból készült napraforgók.

 PAPÍRRAL BARKÁCSOLNI

Napraforgó-
korona és -bot

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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