
SZERSZÁMOK

Ecset
lásd 145-148. oldal

ALAPANYAG

Kövek
Golyó formájú köveket a békáknak (kb. 3 x 3 cm / 5 x 5 cm)
Laposabb köveket a talpkövekhez (kb. 10 x 9 cm / 10 x 10 cm)

Patio Paint “vízálló akrilfesték”
(Cikkszám 2223.. fehér-01, fűzöld-53) 
lásd főkatalógus 328. oldal

Rezgő szemek KEREK Ø 5 mm, Ø 10 mm
(Cikkszám 70201, 70203) lásd főkatalógus 469. oldal

Fél fagolyó Ø 20 mm
(Cikkszám 1573) lásd főkatalógus 68. oldal

PicTixx Pluster & Liner Pen
(Cikkszám 2334.. májuszöld-53, fekete-90) 
lásd főkatalógus 331. oldal

UHU KRAFT Mindentragasztó
(Cikkszám 1921) lásd főkatalógus 230. oldal

KÖVEK FESTÉSE 

Béka család

1 A békatesteknek a golyó formájú

köveket alapozzuk le fehér színű

Patio Paint festékkel, hagyjuk meg -

szá radni és fessük le fűzöld színűre. 2

A szájakat rajzoljuk fel fekete Plus -

ter Pen-nel. 3 A nagy békánál zöldre

festett fél golyókat rögzítsünk majd a

Ø 10 mm-es rezgő szemeket ragasz-

szuk fel. 4 A kisebb békáknál készít-

sünk pöttyöket májuszöld Plus ter pen-

nel és nyomjuk rá az Ø 5 mm-es

rezgő szemeket. 5 Mindegyik bé ká -

nak fessünk fel lábakat májuszöld

színű Pluster Pen-nel a lapos kövek -

re és hagyjuk megszáradni. 6 A szá-

radás után ragasszuk a testet a lábak -

ra: közben a ragasztási felületet ken-

jük be vékonyan mindentragasztóval,

száradni hagy juk, a részeket egy-

másra tesszük és rövid ideig erősen

összenyom juk. El is készült a vidám

békacsalád! Van még számtalan

lehetőség, köveket készíteni. To vábbi

példák a narancs, piros és ró zsaszín

színűre elkészített szívek, amelyeket

Anyák napjára lehet készíteni!

A gyerekek szívesen gyűjtenek kisebb és nagyobb
köveket. Hogy lapos vagy golyó formájú, kerek vagy
ovális, némi festékkel műalkotások alakulhatnak ki.
Ezek a vidám békák a pluszter-talpaikkal rátapadnak
még a nagyobb kövekre is!

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

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


