
Gömb sárga/narancs:
1 A gömböt rakjuk össze és a hőlég-
fúvóval fújjuk ki a helyet a felakasz-
tási oldallal elléntetes oldalon addig,
amíg egy lyuk nem keletkezik. Azon-
nal formáljunk egy nyílást (Ø 2-3 cm)
egy ollóval. Ha nem áll rendlkezésre
hőlégfúvó, akkor egy gyertya lángja
is használható. 2 A sárga rostsely-

met tépkedjük kb. 5 cm nagyságú
darabokra. Kenjünk fel egy sörte-
ecset tel egy réteg szalvétaragasztót
a gömbre, helyezzük rá a rostselyem-
darabokat majd kenjük át mégegyszer
szalvétaragasztóval. 3 Ezen eljárás
után ragasztózzuk be az egész göm-
böt, hagyjuk megszáradni és eset-
legesen ragasszunk még egy réteget
rá. 4 Vágjunk ki pillangókat a szalvé -
tából és a szalvéta felső felületét
szalvétaragasztóval tetszés szerint
vig yük fel a gömbre. 5A száradás után
a pillangó csápjait mandarin színű, a
csiga alakú díszítéseket pedig sárga
színű Marabu Glitter liner-rel fessük
fel. 6 Fűzzük bele a 10 izzóból álló
égősort a műanyag gömbbe. 

Gömb kék/zöld:
1A gömböt rakjuk össze és készítsünk
egy nyílást úgy, mint előbb. 2 Ragasz -
szuk le fehér rostselyemmel. 3 A sö -
tétzöld és sötétkék rostselymet vágjuk
csíkokra és négyzetekre, vigyük fel

TIPP
Nem szabad túl sok izzót egy gömbbe bele-
tenni, különben túlmelegszik.

2 izzó Ø 6 cm-hez

3 izzó Ø 8 cm-hez

5 izzó Ø 10 cm-hez

6 izzó Ø 12 cm-hez

8 izzó Ø 14 cm-hez

10 izzó Ø 16 cm-hez

SZERSZÁMOK
Embossing hőlégfúvó
(Cikkszám 3979) lásd főkatalógus 187. oldal

Szabványos acélolló
(Cikkszám 3322) lásd főkatalógus 130. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 133-135. oldal

ALAPANYAG
Osztott műanyag gömb Ø 16 cm
(Cikkszám 74311) lásd főkatalógus 421. oldal

ART POTCH Lakk & Enyv szalvétaragasztó
(Cikkszám 22607) lásd főkatalógus 295. oldal

Rostselyem
(Cikkszám 2021.. kukoricasárga-15) lásd főkatalógus 226. oldal

Műtermi szalvéta Papillion
(Cikkszám 20701) lásd főkatalógus 297. oldal

Marabu - Glitter Liner
(Cikkszám 2355.. sárga-10, mandarin-20) 
lásd főkatalógus 306. oldal

Égősor fehér, 10 izzóval
(Cikkszám 40201) lásd főkatalógus 278. oldal

TIPP
A nyílásnak mindenképpen az adott 
méretnek kell megfelelnie, hogy az 
égősort a készre barkácsolás után is 
ki lehessen venni, ha egy izzó kiég. 

Az enyhe fény felélénkít minden helyiséget és felértékel minden
sötét sarkot. A piros és narancs árnyalatoknak harmónizáló, kelle-
mes és meleg hatásuk van, a zöld és kék árnyalatok megnyugtató
légkört teremtenek. Ez a két lámpagömb egyszerűen elkészíthető
és a sötét helyiségekből egy kellemes érzésű oázist varázsol!

tetszés szerint a gömbre és hagyjuk
megszáradni. 4 Díszítsük ékszer-
kövekkel és zafír és olíva színű
Marabu Glitter liner-rel. 5 Fűzzük az
égősor 10 izzóját a műanyag gömb be.
Így már el is készült két egyedileg
készített lámpagömb.

HANGULATOS LÁMPAGÖMBÖK

Fény & szín

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2009-07 vásárlói levélből


