
ZSÍRKŐ

Nő: 1 A jó tartáshoz csiszoljuk meg
a testtörzs alját. 2 Először az oldal-
só hátrészt munkáljuk meg, közben
kerekítsük le egy ráspollyal az éle-
ket és a nyakat. Ügyeljünk arra,
hogy a váll előre dőljön a hát pedig
síma ma radjon. 3 A mell alatti részt
ráspolyoz zuk le úgy, hogy a hasat
és a mellkosarat hátratoljuk. 4 A kar
alatti ré sze  ket formáljuk meg, köz-
ben a derekat hangsúlyozzuk ki. 
5 A nyakat kerekítsük le és ha szük-
séges rövidítsük le. A mell és a váll

közötti területet alakítsuk ki ferdére.
6 A két mell közötti választóvonalat
először dolgozzuk fel durván majd
kerekítsük le. Most munkáljuk meg
egy ráspollyal a külső kontúrt. 7 A
szobrot mossuk le, csiszoljuk át
finom csiszolópapírral, majd mos-
suk le ismét és hagyjuk jól meg -
száradni. 8 A szép színadáshoz és
fényhez kenjük be a szobrot végül
zsírkőolajjal, hagyjuk meg száradni
és pamutkendővel polírozzuk. 

Férfi: 1 Először vigyük fel ceruzával
a testrészeket a szoborra. A propor-
ciókat tekintve használhatunk ana-
tómiatáblát vagy ókori szobrokat
mintának. 2 Úgy, mint a női mellszob -
rok nál, most az elejét és az oldalsó

Az Ókor óta az emberi anatómia egy keresett szobormotívum. 
A női mellszobor és a férfi variációi mindenkinek alkalmasak, 
akik az anatómia területére akarnak merészkedni. 

SZERSZÁMOK
Ráspoly 
(Cikkszám 3484) lásd főkatalógus 163. oldal

Ráspolykészlet 8-részes
(Cikkszám 3482) lásd főkatalógus 163. oldal

Száraz csiszolópapír K 60 és K 150
(Cikkszám 3558 és 3556) lásd főkatalógus 123. oldal

A puha zsírkő egy kiváló alkotóelem és
majdnem minden elkészíthető belőle. 
Ideális alapanyag plasztikus munkákhoz 
és a gyerekeknek az első belépéshez a
háromdimenziós alkotásba.

részt modellezzük meg. A hátforma
lapos marad. Az izomzatot eltúloz -
hatjuk, hiszen minél stilizáltabb, an -
nál karakteresebb. 3 A csiszolást és
a polírozást úgy vé gez zük el, mint a
női szobornál (lásd 7-8. oldal) 

ALAPANYAG
Zsírkő Torso
(Cikkszám 8260) lásd 27. oldal

Zsírkőolaj
(Cikkszám 8280) lásd főkatalógus 163. oldal

MICHELANGELO
NYOMÁBAN

Férfi 
& Nő

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból



Teamécsestartó
1 A zsírkődarabot, a kívánt formához
munkáljuk meg minden oldalról rás-
pollyal és reszelővel. A formát, ha
szük séges, rajzoljuk fel előtte, úgy
könyn yebb a munka. 2 Csiszol juk le
a követ csiszolópapírral, ezután jól
lemosni és száradni hagyni. 3 A fény -
hez és egy gyönyörű színhez vigyük
fel a zsírkőolajat pamutkendővel
vagy fogkefével és polírozzuk ki. 

Cserépalátét
1 Egy nagy zsírkőről fűrészeljünk le
egy kb. 2 cm-es szeletet. 2 Az el -
készítési forma szabadon választ ható
és rajzoljuk rá ceruzával a kőre. Ügyel -
jünk arra, hogy a lehető legtöbb felü-
letet tartsuk meg. 3 A vésővel fa rag -
junk ki részeket és a reszelővel
munkáljuk meg tovább. 4 A felületet
a reszelővel reszeljük egyenletesre
és csiszoljuk át csiszolópapírral. 5 Vé -
ge zetül mossuk le a zsírkövet, hagy-
juk jól megszáradni és vigyük fel egy
pamutkendővel a zsírkőolajat és polí-
rozzuk ki a követ. 

Zsírkő Torso

Egy emberi felső 
testrész. Durva vonások, 
mint kezek, lábak és 
mellek jól elő vannak 
készítve és a tanulót 
támogatják a testrész 
kialakításánál. Forma 
és szín variálható. 
Magasság: kb. 10 cm
8260 per db..........................................980,—

Zsírkő mécsestartó

Nagyszerű zsírkődarab 
furattal Ø 40 mm egy 
mécsesnek. Forma 
és szín változó. 
Méret: kb. 
ökölnagyság
8265 per db..........................................810,—

Zsírkő 
gyertyatartó

Nagyszerű 
zsírkődarab furattal 
Ø 21 mm egy gyertyának. 
Forma és szín variálható. 
Méret: kb. ökölnagyság
8264 per db..........................................810,—

Zsírkő fénykép- 
és jegyzettartó

Nagyszerű 
zsírkődarab fűrészelt 
nyílással, fényképeknek 
és jegyzeteknek, név-
tábláknak stb. Forma 
és szín variálható. 
Méret: kb. ökölnagyság
8266 per db..........................................810,—

Zsírkő ceruzatartó

Nagyszerű 
zsírkődarab furattal 
Ø 40 mm ceruzáknak, 
vonalzóknak, levélnyitók-
nak stb. Forma és 
szín variálható. 
Méret. Kb. ökölnagyság
8263 per db..........................................810,—

Zsírkő 
amulettlapok

Négyzetre vágott zsírkőlapok. 
A 15 mm vastagságuknak 
köszönhetően nagyszerű 
szobrászi formák készíthetőek el repe-
désveszély nélkül. Színek jól keverve, furattal.
Méret: 40 x 40 mm, vastagság: 15 mm
8262 20 db/cs. ..................................2.520,—

ALAPANYAG
Teamécsestartó:
Zsírkő teamécsestartó
(Cikkszám 8265) lásd főkatalógus 163. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211 vagy 8212) lásd főkatalógus 178. oldal

Cserépalátét:
Nyers zsírkődaranok Large
(Cikkszám 8278) lásd főkatalógus 162. oldal

A teljes zsírkőkínálatunkat és a meg -
munkáláshoz szükséges szerszámokat 
a főkatalógusunk 162-163. oldalán találja
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SZERSZÁMOK
Ráspoly 
(Cikkszám 3484) lásd főkatalógus 163. oldal

Száraz csiszolópapír K 60 és K 150
(Cikkszám 3558 és 3556) lásd főkatalógus 123. oldal

Favéső STUBAI 10 mm
(Cikkszám 3462) lásd főkatalógus 124. oldal

Zsírkőolaj
(Cikkszám 8280) lásd főkatalógus 163. oldal

Rókafarkfűrész vagy más fűrész

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


