
Egy aranyos pingvin társa-
ság téli asztali dekoráció-
nak. Egész egyszerűen
csak fessük be a hungaro-
cell tojásokat, ragasszuk
be filcrészekkel és már
lehet is totyogni!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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ASZTALI DÍSZ A TÉLI IDŐSZAKRA

Pingvin parádé

TIPP
Egy tökéletes téli asztali dekorációhoz 
nagyon jól hozzáillik a Soft - Flocks (cikk -
szám 76401) műhó. A kellemesen meleg
atmoszférához a hideg téli időben már csak
egy kis gyertya hiányzik. Kész!

SZERSZÁMOK
Ceruza, olló, ragasztóanyag
Ecset
lásd katalógus 145-148. oldal

Barkácskés „szike“ 9 mm
(Cikkszám 3306) lásd főkatalógus 144. oldal

ALAPANYAG
Hungarocell tojás 6 cm, 8 cm, 10 cm
(Cikkszám 7616, 7601, 7615) lásd főkatalógus 465. oldal

Barkácsfilc színesen kevert
(Cikkszám 6700) lásd főkatalógus 474. oldal

Másolópapír / Pauszpapír
(Cikkszám 9101) lásd főkatalógus 236. oldal

Pomponok „szín a színben“
(Cikkszám 7163.. piros árny.-30, kék árny.-60) 
lásd főkatalógus 472. oldal

Színes homok
(Cikkszám 2393.. nyers fehér-02) lásd főkatalógus 333. oldal

Bambusznyárs
(Cikkszám 16016) lásd főkatalógus 75. oldal

Marabu BasicAcryl
(Cikkszám 2869.. fekete-90) lásd főkatalógus 324. oldal

Window Pen
(Cikkszám 2203.. fehér-01) 
lásd főkatalógus 306. oldal

PicTixx Pluster & Liner Pen
(Cikkszám 2334.. fehér-01) 
lásd főkatalógus 331. oldal

OKTATÁSI CÉLOK
� A festék egyenletes felvitele
� Pontos vágás és ragasztás
� Asztali dekoráció elkészítése

1 Vágjunk le mindegyik tojás csúcs -

ból egy darabot a szikével, hogy a

pingvin stabilan álljon. 2 Másoljuk

át az egyes motívumrészek mintáit

a másolópapírra és az arcot vigyük

fel a megfelelõ tojásra. 3 A tojást

tűzzük egy bambusznyársra és fes-

sük le a frakkrészt fekete akrilfesték-

kel. 4 A száradás után az arcrészt

fedjük be fehér Windowpen-nel majd

szórjunk rá fehér színű homokot. A

felesleges homokot egyszerűen

csak hagyjuk leszóródni. 5 A mara-

dék motívumokat másoljuk át a

másolópapírról a filcre majd vágjuk

ki alaposan. Eközben a pingvin -

szárnyakat 2-szer vágjuk ki (fordít-

va). 6 A sapka és orr-részt ragasz-

szuk össze egy csákóvá a pontozott

vonal mentén. Ezeket és a szárnya-

kat tegyük fel a pingvintestre. 7 A

szemeknek vágjunk ki kis korongokat

filcből és ragasszuk fel. 8 Fehér

pluszterfestékkel tegyünk ragyo-

gást a szemekre és hagyjuk meg -

száradni. 9 A piros és kék pompo-

nok a sapka végén véglegesítik a

kis pingvint. Kész!




