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A kilincsakasztó egy komplett alapanyag készlet! 
Ragasztva és nyálra nem oldódó festékkel festve, kedves 
egyedi darabok keletkeznek különböző használati célokra. 
A színes cipőcsipesszel a rendtartás gyerekjáték!

ALAPANYAG

Kilincsakasztó
1 Dolgozzunk leírás szerint. 2 A 
felületet egy széles, a részlete-
ket pedig egy vékony akrilecsettel 
lefestjük. Kötőfonallal és különböző 
barkácsolási alapanyaggal díszít-
jük. 3 A facsipeszbe üzeneteket, 
csengettyűt, elveszlett zoknit vagy 
kisebb meglepetéseket csíptethe-
tünk.

Cipőcsipesz
1 Fejnek kettő, egyenként Ø kb. 
6 cm-es kört kartonból kivágunk 
és összeragasztjuk. 2 A felületet 
egy széles, a részleteket pedig 
egy vékony akrilecsettel lefestjük. 
Kötőfonallal és különböző bar-
kácsolási alapanyaggal díszítjük. 
3 A facsipeszt színesre festjük és a 
kész korongot felragasztjuk.g g

SZERSZ ÁMOK

Faenyv Express - UHU 
(Cikkszám 400392, 400393, 400394)

Vékony és vastag ecset

TIPP

Rendeljen jegyzettömböt is:
Jegyzettömb
(Cikkszám 401474.. különböző színekben)

BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Kilincsakasztó & 
cipőcsipesz

 Kilincsakasztó 
Egész egyszerűen szer-
számok nélkül készül el ez 
a hasznos segédeszköz 
lézerezett részekből 
nyírfalemezből és egy 
csipeszből. Egyedileg 
akrilfestékkel díszítve 
szemrevaló darabok 
keletkeznek.
Méret: kb. 80 x 200 mm
 102194  per  db  .................................  590,— 

Akril mattfesték - KREUL
Auf Wasserbasis, wetterfest und 
speichelecht, wasserverdünnbar, 
untereinander mischbar, deckend, 
lichtecht, schnelltrocknend.

Színek + számok:
fehér-01, halványrózsaszín-07, 
elefántcsont-08, sárga-10, 
narancssárga-20, brilliánspiros-34, 
málna-44, világoszöld-51, világoskék-61, 
ibolya-70, sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501295 ..  50 ml/üveg ...................  1.060,— 
 50129518  50 ml/üveg, arany .......  1.370,— 

 Csengettyű 
Méret: Ø 19 mm
Szín: arany
 600057  per  db  ...................................  80,— 

Csipesz 120 mm-fa natúr

Csiszolt, 
kezeletlen felület 
Méret: kb. 120 x 30 mm
 101175  per  db  .................................  460,— 

Kötőfonal - Easy ELISA
(Cikkszám 501471.. különböző színekben)

Karton DIN A4 - egyoldalúan fehér
(Cikkszám 400125, 400126)

Színes papírmaradványok

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2018-07


