
SZERSZÁMOK
Ceruza
lásd főkatalógus 321. oldal

Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 243 - 249. oldal

Ollók
lásd főkatalógus 152 - 153. oldal

ALAPANYAG
Színes papír (Term. papír) A4

100%-ban átszínezett, 
130 g/m2, 50 ív/cs.

Színek + számok:
fehér-01, citromsárga-12, aranysárga-16,
narancs-20, élénkpiros-30, világoszöld-51,
smaragdzöld-52, fenyőzöld-59, égszínkék-61,
középkék-65, királykék-69, csokoládé-
barna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
2008 .. 50 lap/cs. ..............................860,—

Fotokarton 50 x 70 cm
(Cikkszám 2025.. világoszöld-51) lásd főkatalógus 258. oldal

SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ CSODÁS ASZTALI ÉKSZER 

Tulipán a la karton

1 Készítsük el először a szirmok és

levelek sablonjait. Ezután helyezzük

a levélsablont a zöld színű papírra,

húzzuk meg a körvonalait ceruzával

majd vágjuk ki a dupla lapot. 2 A szi-

romnak vágjuk ketté az A4-es színes

papírt hosszában középen úgy, hogy

két papírcsík (kb. 30 x 10,5 cm) kelet-

kezzen. 3 Hajtogassuk össze harmó-

nikaszerűen a papírcsíkokat. A hajtá-

si vonalak közötti távolság 3,7 cm

legyen. Az egyik oldalon marad még

valamivel több, mint 2 cm, amit vág-

junk le (hajtogatási rajz 1, 2 és 3). 

4 Most tegyük rá a sziromsablonokat,

húzzuk át a körvonalait és vegyük le

a sablont (hajtogatási rajz 4, 5 és 6).

5 Vágjuk ki a ceruzavonalak mentén

és hajtsuk szét mindkét papírcsíkot.

Ragasszuk rá az első papírcsík levá-

gott darabját a második papírcsík

levágott darabjára. A hosszú papírcsí-

„Ezek a tulipánok virágozzanak, virágozzanak neked
egyedül. Tavaszi hírnöke legyen szívemnek.“

TIPP
A szirmok annyira hajlékonyak, hogy a köze-
pébe egy keskeny poharat is beleállíthatunk
teamécsestartónak. 
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A mintákat és hajtogatási rajzokat ehhez a
barkácstipphez megtalálja a webold. a letölté-
sek menüpontban barkácstippek / barkácsolás
papírral / Asztali dísz hajtogatott tulipánok

MINTÁK / RAJZOK

Annegret Kronenberg

kot most zárjuk össze egy csővé ill.

virággá, de még ne ragasszuk ösz-

sze. A csőoldala a lekerekített felével

legyen lent és a csúcsok felül. Ha

most a sziromcsúcsok teteje nem

kifelé mutat, egyszerűen csak nyis-

suk ki ismét a csövet és a másik irány -

ba zárjuk össze. Ezután összera-

gaszthatjuk a virágot. (hajtogatási

rajz 7 és 8) 6 Most már csak állítsuk

a virágot a dupla lapra. Kész!

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

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból
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Sablonok


