
ALAPANYAG
Levegőn száradó modellezőmassza - JOVI
(Cikkszám 8411.. fehér-01) lásd lent

Alátét agyagmegmunkáláshoz , 210 x 297 mm
(Cikkszám 13011) lásd főkatalógus 167. oldal

Sodrófa
(Cikkszám 8771) lásd főkatalógus 166. oldal

Szaggatóforma készlet - virág
(Cikkszám 84124) lásd főkatalógus 179. oldal

Barkácsfesték - MUCKI
(Cikkszám 2232.. primérsárga-10, rózsaszín-40, zöld-50, 
primérkék-61, ibolyakék-70) lásd főkatalógus 333. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 155-158. oldal

GYERE JÁTSZ VELEM 

Torony-
játék

1 A modellezőmasszát nyújtsuk ki egy

alátéten kb. 1 cm vastagra majd szag-

gassunk ki 16 virágot. Ezután formál-

junk 5 golyót. Tegyünk négyet ebből

az alátétre és a kezünkkel hengerez-

zük kúppá mindig az egyik oldalát. Az

5. golyóból készül a kocka. Most

hagyjunk mindent jól kiszáradni, né -

hány óra múlva megfordítani és hagy -

ni tovább száradni. 2 Ezután fessük

le a részeket. 4-4 virágot sárga, ró zsa -

szín, kék és ibolyakék színnel vala-

mint a kúpot zölddel. 3 A kocka

egyik oldalára tegyünk egy piros ke -

resztet, az egyikre egy zöld kúpot, a

maradék oldalakra a 4 kül. színű vi rá -

got. El is készült a csodás toronyjáték!

JÁTÉKLEÍRÁS

Vicces karakterek

Vidám, színes műanyag 
testrészek praktikus tartó-
vödörben. Egyszerűen csak 
a gyurmába belenyomni és 
kész is vannak a vicces figurák. 
Tartalom: kül. szemek, orrok, szájak, 
fülek, csápok, fejfedők és cipők.

85754 128 db/cs. ................................2.730,—

Jegyzettartó - fém

Ideális beletűzni 
mod.masszába, FIMO 
Soft-ba, agyagba, öntő-
masszába, fakockákba stb.

Hossza: kb. 14 cm
Vast.: kb. 2 mm

Szív
Szív: kb. 3 cm
84411 10 db/cs. .....................................830,—

Csipesz
Csipesz: kb. 3,5 cm
84412 10 db/cs. .....................................830,—

Modellezőmassza  - JOVI

Levegő hatására szárad, puha massza, gyerekek
és felnőttek is könnyen megmunkálhatják, vízala-
pú, CE és CEE pecséttel. A kész barkácsmunkák
száradás után (a levegőn vagy a sütőben 100° C-
on) lakkozhatóak vagy festhetőek.
MOST: új tartósítószerrel nincs többé 

szagirritálás.

Színek + számok: fehér-01, terrakotta-83
A színek számát kérjük megadni!
8411 .. 1 kg/cs. .......................................840,—

12 cs.-tól .....................................810,—

Dísz pecsétnyomó

4 fa pecsétnyomó 
különböző díszekkel. 
Ideális a különböző 
masszákba, mint agyag, 
modellezőmassza, sótészta, 
Fimo, homok stb. mintákat nyomtatni. 
Tetszető hatások alakulhatnak ki! 

Magasság: kb. 11,5 cm, motívumØ: kb. 4,5 cm
85661 4 db/cs. ....................................1.710,—

Gyurmaprés mini - 
Blandiver JOVI

Műanyag, enyhe 
nyomással a Blandiver 
gyurmából különböző 
motívumzsinórok 
készülhetnek, 4-féle

84242 4 db/cs. .......................................570,—

Gyurmasodró 
készlet - JOVI

Műanyag, praktikusan 
formált markolat, 
kiválóan alkalmas 
kisebb kezeknek. 
4 különböző motívum.

85473 4 db/cs. ....................................1.150,—

Vágókerék - JOVI

Műanyag, a 
különböző modellező- 
és gyurmamasszák 
vágásához.

85474 4 db/cs. .......................................860,—

4 játékos részére: Minden játékos kap négy
különböző színű virágot és egy zöld kúpot.
Most dobjunk sorban, egymás után. Ha a
kocka virágot mutat, akkor a játékos maga
elé tesz egy megfelelő színű virágot. A 2 kör-
ben a következő dobott virágot az elsőre
tesszük stb. Ha a játékos egy olyan színű
virágot dob, amelyet már felstócolt, akkor az
illető egy körből kimarad. Ha a játékosnak
megvan mind a négy virágja felstócolva,
akkor kúpot kell neki dobnia, hogy fel tudja
tenni ezt utolsóként a toronyra. Ha a kocka
zöld kúpot mutat, mielőtt a játékosnak meg-
van a négy virág, akkor az illető kimarad. Ha
a piros keresztet dobjuk, akkor a játékosnak a
tornyot le kell szednie. Aki először tudja feltenni
a kúpot a virágstócra, az a nyertes. 

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


