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ALAPANYAG

1 Ragasszuk össze a hungarocell

kúpot és a fél-fagolyót középen fa -

enyv expresszel. 2 Fessük le a kú -

pot akrilfestékkel: köszítsünk külön-

böző arcot és mintát a bohóckosz -

tümhöz. 3 Dekorációnak használ-

hatunk cilindert, pipatisztítót, pom-

pont, gombot, stb. Készítsük el a

haját gyapjúvliesből. Barkácsoljunk

virágot és masnit filcből és szalag-

ból, tegyünk akcentusokat csillám

liner festékkel. A nyakfodrot a szo-

morú bohócnak fehér szaténsza-

lagból és varrócérnából tűzzük fel.

Rögzítsünk minden részt oldószer-

mentes mindentragasztóval a testre

és a bohóc már mozoghat is ide-

oda. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2013-01
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Hungarocell kúp

Méret: Ø kb. 70 mm
Mag.: kb. 120 mm

7620 per db ....................................160,—

Fagolyó fél

Nyers bükk, 
szépen esztergált.

Méret: Ø 60 mm

1577 per db ....................................200,—
50 db-tól ................................190,—

Pomponok

Színesen kevert.

Méret: Ø kb. 7 mm

7161 kb. 100 db / cs. ......................550,—

Pipatisztító - Twisted

Színesen kevert,
selyempuha 
minőség.

Hossz: kb. 50 cm
Vast.: Ø kb. 9 mm

71502 kb. 100 db / cs.....................2.760,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  380. oldal

Csillám Liner - MARABU
(Cikkszám 2355.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  378. oldal

Gombok
(Cikkszám 70462) lásd főkatalógus 2012 / 13  228. oldal

Cilinder - műanyag
(Cikkszám 754430) lásd főkatalógus 2012 / 13  230. oldal

Pipatisztító
(Cikkszám 7160.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  226. oldal

Gyapjúvlies
(Cikkszám 6732.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  433. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 15 mm
(Cikkszám 7712.. fehér-01) lásd FK 2012 / 13  462. oldal

Maradék filc, maradék szalag, varrócérna, varrótű

BARKÁCSOLÁS HUNGAROCELL RÉSZEKKEL

Tessék befáradni! 
Ezek a vidám cirkuszi artisták keljfeljancsik, akiknek újra 
és újra sikerül felállni. A bohócparádéhoz fél-fagolyót és
hungarocell kúpot kell összeragasztanunk, lefesteni 
színesre és tetszés szerint díszíteni.

TIPP
A bohócot ne ragasszuk be túl sok dekoráció-
val, mert akkor nem tudnak önmaguktól feláll-
ni az eredeti helyzetükbe.

SZERSZÁMOK
Iskolai ecsetkészlet - szőrecset
(Cikkszám 2643) lásd főkatalógus 2012 / 13  157. oldal

Mindentragasztó oldószermentes - STANGER
(Cikkszám 19114) lásd főkatalógus 2012 / 13  248. oldal

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 19341, 19342, 19343, 19344) 
lásd főkatalógus 2012 / 13  251. oldal


