
Édes angyalkák ünnepélyesen fénylő színekben – különösen 
alkalmas a legkisebbeknek. Nagyon szépen hat a fénylő csil-
lagpor az angyalhajban!

1 A karton iskolai tölcsért arany 
vagy ezüst színű fényes akril festék-
kel jól fedően alapozzuk. Száradni 
hagyjuk és utána összragasztjuk. 
Dekorgumi-matricákkal díszítjük. 
2 A tölcsérrész tetjéből kb. 3 cm-t 
levágunk, hogy a fejet rögzíteni 
tudjuk. 3 A hungarocell golyókat 
hússzínű akril matt festékkel fedően 
alapozzuk és száradni hagy-
juk. A könnyebb festés érdekében 
a golyókat egy nyársra tűzzük. 
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Csillagangyal

Száradás után a testre ragasztjuk. 
4 A félgolyó szemeket felragaszt-
juk, orrot és szájat fi lctollal felra-
jzoljuk. 5 A szárny mintáját kivág-
juk, a csillagos fóliára helyezzük, 
a vonalakat utánrajzoljuk, kivágjuk 
és a test hátoldalára rögzítjük. 6 A 
poliszalagból egy masnit kötünk és 
a nyak köré rögzítjük. 7 A hajat a 
kezünkben szép hullámokká dör-
zsöljük, ráragasztjuk és pailettac-
sillagokat szórunk rá.
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 Iskolai tölcsér kicsi - karton 
Vastag karton, szépen 
stancolt és barázdált.
Magasság: kb. 28 cm
Nyílás: Ø kb. 10 cm
Vastagság:  400 g / m²
Szín: fehér
 401677  per  db  .................................  150,—  
  20   db -tól .............................  130,— 

 Hungarocell golyó 
Finom szemcsézéssel 
és perem nélkül.
Méret: Ø kb. 70 mm
 300154  per  db  .................................  100,— 

 Barkácsfólia csillag - Alu 
Mindkét oldala nyomtatott.
Méret: 50 x 80 cm
Vastagság: 40 μ
Számok + színek:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 401486 ..  80 cm/tekercs .................  410,— 

Akril fényes lakk - KREUL
Vízbázisú, időjárásálló és vízzel higítható, 
egymás között keverhető, 
jól takar, fényhű, 
gyorsan szárad.
Számok + színek:
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
501335 .. 50 ml/üveg ...................  1.370,— 

 Akril mattfesték 
Vízbázisú, időjárásálló és nem 
mérgező, vízzel higítható, egymás 
között keverhető, jól takar, fényhű, 
gyorsan szárad.
Színe: hússzín
 50129507  50 ml/üveg ...................  1.080,— 

 Dekorgumi - 
csillogó csillagok 

Öntapadó.
Méret: kb. 15 – 45 cm
Vastagság: kb. 2 mm
Színe: arany és ezüst
 300984  40 db./ cs.  ............................  940,— 

 Szemek - félgolyó 
 Öntapadós hátlappal.
Méret: Ø 4 mm 
 300536  50 db./ cs.  ............................  530,— 

 Parókatincsek 
 Ideális angyalokhoz, babákhoz stb. 
Szín: fehér
 30114901  15 g/ cs.  ...........................  400,— 

 Poliszalag csillám - 5 mm 
Különleges ajándékszalag 
csillámfelülettel számos használatra.
Szélesség: 5 mm
 60268192  10 m/tekercs ...................  170,— 

Pailetta keverék - csillagok
(Cikkszám 401781.. kül színek)

Narancs és piros színű fi lctoll, ecset, 
olló, ragasztóanyag, fanyárs

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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