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Cserép-
Szélcsengő

1 Az agyaedényeket Patio Paint
Hot-pink, fűzöld és ultramarinkék
színű akrilfestékkel lealapozni és
hagyni kiszáradni. Ha szükséges
egy második alapozóréteget felvin-
ni. 2 Három tetszleges hosszúságú
szálat a cserép furatán áthúzni, a
cserépben egy fagolyót ráhúzni a zsi-
nórra, hogy a zsinór rögzítve legyen.
3 A szálak végeire a hangrudakat
felrakni. 4 Fejdísznek kicsi pipatisz-
títódarabok használhatóak. 5 A
csőrt egy szabadon választott for-
mában színes rajzlapból kivágni és
a cserép felső háromnegyedénél
ráragasztani. 6 A szárnyakat és
lábakat hozzáillő színekben szintén
kivágni és felrakni. 7 Végül a cse-
rép felső peremére a rezgő szeme-
ket rárakni majd fekete filccel orr-
lyukakat rajzolni a csőrre. Így el is
készült a madár-szélcsengő!

Az agyagedényeket sokféle formához
lehet használni alapanyagnak és -
ügyesen kombinálva - feltűnő kreá-
ciók elkészítéséhez. Kevés felhajtás-
sal készíthető egy szélcsengő, amely
az őszi napokon kikapcsolódást nyújt.

IRODALOM

Cserépállatok

Színes kartonpapír,
hobbifesték és más
anyagok felhasználá-
sával az egyszínű
cserepekből aranyos teremtménye-
ket varázsolhatunk az állatvilág minden tájá-
ról. Csiga és elefánt, denevér és boci, a
puha szőröstől a vastagbőrűig minden faj
képviselve van. Engedje, hogy ez az "állati"
jó szórakozás a virágcserepekkel Önt is
magával ragadja!
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SZERSZÁMOK
Olló
Szőrecset
Ragasztóanyag
Fekete filc

ALAPANYAG
Agyagedény
(Cikkszám 7322 vagy 7328) lásd katalógus 419. oldal

Patio Paint Hot-pink -43, fűzöld -53 és ultramarin-
kék -68
(Cikkszám 2223.. ) lásd katalógus 296. oldal

Elisa gyöngyfonal választott színben
(Cikkszám 6305.. ) lásd katalógus 327. oldal

Hangrudak
(Cikkszám 72757 és 72758) lásd katalógus 390. oldal

Pipatisztító-kevert csomag
(Cikkszám 7150) lásd katalógus 430. oldal

Színes rajzlap A4 kevert csomag
(Cikkszám 200899) lásd katalógus 217. oldal

Rezgő szemek KEREK
(Cikkszám 70205 és 70206) lásd katalógus 428. oldal

OKTATÁSI CÉL
� Az absztrakt képesség tanítása
� A koncentráció javítása
� A finommotorika tanítása

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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