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Ragasztóanyag vagy ragasztópisztoly

JÁTÉKLEÍRÁS
Rajzoljunk a talajra krétával egy pókhálót.
Ejtsük le a pókot kb. 10 cm-es magasságból.
Az a pók nyer, aki a legtávolabbra ugrik.
Közben orientálódhatunk a pókháló szálaihoz.
Azonban verseny nélkül is ugráltathatjuk a
pókokat vidáman. 

Vattagolyó

Egyoldalú furattal.

Méret: Ø kb. 40 mm

7633 10 db/cs. ................................290,—

Rezgő szemek - kerek

Öntapadó hátlappal.

Méret: Ø 10 mm

70203 kb. 50 db/cs...........................330,—

Pipatisztító

Hossz: kb. 50 cm
Vast.: Ø kb. 8 mm
Szín: fekete

716090 10 db/cs. ..............................250,—
10 cs.-tól ..............................220,—

Basic Acryl - MARABU

BasicAcryl egy krémes, briliáns, 
fényes, egymással keverhető, még 
az arany és ezüst is szükség esetén 
vízzel higítható. Ez a selyemmatt 
festék gyorsan szárad és ezáltal 
ismét gyorsan átfesthető, jó takaró-
erővel rendelkezik és vízállóan szárad meg.
Ecsettel vagy festőspaklival lehet festeni. 

Színek + számok:
fehér-01, bőrszín-07, elefántcsont-08, 
sárga-10, citroma-12, arany-18, narancs-20,
v.cinóberpiros-30, cs.piros-35, magenta-48,
levélzöld-51, lézöld-55, cyan-64, 
középkék-65, ultramarinkék-68, 
középbarna-85, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2869 .. 80 ml/üveg ............................880,—

Fekete filctoll, fedőfehér
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BARKÁCSOLÁS VATTAFORMÁKKAL

Pókugró verseny
Ezen vidám és színes pókok melyike ugrik a 
legtávolabb? Kevés alapanyagból és néhány 
kézmozdulattal könnyen elkészíthető ez a 
játék, még a legkisebbek által is.

1 A póktesthez alapozzuk le a vatta-
golyókat akrilfestékkel. Ehhez he -
gyez zünk ki egy fapálcát, így köny-
nyen le lehet festeni a testet.
Hagyjuk megszáradni. A különböző
színek megkönnyítik a játéknál a
megkülönböztetést. 2 Fúrjunk egy
hegyes tárggyal (pl.: nyárs) lyuka-
kat a póklábaknak. 3 Vágjuk le egy
oldalcsípőfogóval a pipatisztítókat
kb. 10 cm hosszúságúra lábnak.
Mindegyik pókhoz nyolc lábra van
szükség. Rögzítsük őket ragasztó-
val vagy ragasztópisztollyal az
előre elkészített nyílásokba. 4 Tá -
vo lítsuk el a rezgő szemek hátolda-
láról a fóliát és rögzítsük a póktest -

re. 5 Fessük fel a szájat és a foga-
kat filctollal és fehér fedőfestékkel. 
6 Végezetül hajlítsuk meg a lábakat
úgy, hogy mindegyik a talajon legyen.


