
1 A kartonrészeket fessük le fedően 
fekete temperafestékkel és hagyjuk 
száradni. 2 Időközben készítsük el 
a pókot. Test: Két különböző méretű 
pompont ragassszunk össze. Lá-
bak: A zseníliadrótból vágjunk le 
négy darab kb. 20 cm hosszú da-
rabot (a pók mérete szerint). Az 
póktest alsó részének közepére 
ragasszuk rá. Fűzzük rá a kongó-
gyöngyöket a lábakra és hajlítsuk 
formába. Rögzítsük az öntapadó 

Pomponból és zseníliadrótból készült színes pókok 
hancúroznak hálójukon illetve csak úgy lógnak rajta!

félgömb szemeket. 3 Pókháló lyug-
gatott kartonból: A fonalból vágjunk 
le egy kb. 2 m-es darabot és fűzzük 
a lyukakba. 4 Pókháló kartonko-
rongból: A sablont tegyük rá és egy 
előszúróval lyukasszunk lyukakat. A 
fonalból vágjunk le egy kb. 3 m-es 
darabot és fűzzük a tűbe, majd ké-
szítsük el a pókhálót. Alternatí-
vaként akár rá is festhetjük a pók-
hálót. 5 A kész pókokat ragasszuk a 
hálóra vagy lógassuk le egy szálon.

SZERSZ ÁMOK
 Előszúrótű hegyes 
Teljes hossz: kb. 62 mm
 40 14 47  per  db  .................................  210,— 

Hímzőtűk, tompa - PRYM
(Cikkszám 500198)

széles ecset

ALAPANYAG
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Gyors és egyszerű ragasztáshoz használjunk 
ragasztópisztolyt:
Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022)

Alacsony hőmérsékletű ragasztópatron 
ragasztópisztolyhoz LT250
(Cikkszám 400377, 400378)

9590746352
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 Álomfogó 

Méret: Ø kb. 21 cm 
Korongméret: Ø kb. 15 cm
Furat: Ø kb. 4 mm
Vastagság: 1400 g / m²
1 ív = 1 álomfogó (2 rész)
 40 16 84  per ív ...................................  350,—  
  25  ívtől ................................  330,— 
  100  ívtől ..............................  310,— 

Ready Mix temperafesték - ARISTO
A vízbázisú Ready Mix festékek 
használatra készek, jó fedőerővel 
rendelkeznek, a telített színű 
festéket direkt a fl akonból, 
hígítás nélkül hasznáhatjuk.
Szín: fekete
 50 19 59 90  500 ml/üveg .................  1.860,— 

 Pomponok - nagy 

Puha zseníliagolyócs-
kák, színesen kevert, 
élénk színekben.
Méret: Ø kb. 10 – 50 mm
 30 05 73  kb. 100 db/ cs.  ..................  1.650,— 

Rezgő szemek előnyös csomag - kerek
Öntapadó 
hátlappal. 
Csomag I
Méret: Ø kb. 6, 8, 11, 13 és 15 mm 
(egyenként kb. 20 db)
 30 14 17  kb. 100 db/ cs.  .....................  820,— 

Csomag II
Méret: Ø kb. 6, 8, 11, 13 és 15 mm 
(méretenként kb. 200 db)
 30 17 39  kb. 1.000 db/ cs.  ...............  4.920,— 

 Zseníliadrót - kevert csomag 

Hossza: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm
 30 01 02  10 db/ cs.  .............................  310,— 
 30 05 65  kb. 100 db/ cs.  ..................  1.710,— 

 Kongógyöngyök 
11-féle színben. 
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm
 70 08 60  1.000 db/ cs.  .....................  1.680,— 

 Kötőfonal Easy - ELISA 
Hossz: kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C

Színek + számok:
fehér-01, neonsárga-11, neonnarancssárga-20, 
neonpink-41, neonzöld-52, türkiz-63, lila-74, 
fekete-90, szürke-95
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 71 ..  50 g/gombolyag .............  480,— 

 BARKÁCSOLÁS HALLOWEENRE

Pók a hálóban

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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Sablon 1:1

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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