
SZERSZÁMOK
Barkácskés „szike“ 18 mm
(Cikkszám 3312) lásd főkatalógus 155. oldal

Körző gyorsállítóval és Aristo adapterrel
(Cikkszám 3669) lásd főkatalógus 325. oldal

Vonalzó 30 cm - műanyag
(Cikkszám 36752) lásd főkatalógus 325. oldal

ALAPANYAG

1 Fújjuk fel a lufit kb. 30 cm nagysá-

gúra és zárjuk le egy csomóval. Ez -

után kasírozzuk öt réteg újságpa-

pírral és hagyjuk legalább 24 órát

száradni. A kasírozáshoz tépjük

szét az újságpapírt apró darabokra

(kb. 4 x 4 cm), majd ragasszuk egy-

másra tapétaragasztóval. 2 Vágjuk

ki a csőrt és a farokrészt erős kar-

tonpapírból, karcoljuk be a szagga-

tott vonal mentén körzőhegy és vo -

nalzó segítségével és hajtsuk hátra

a ragasztófüleket. A részeket rögzít-

sük a ballonon festőszalaggal és

kasírozzunk két réteg papírt. 3 Ha a

papír megszáradt és kemény, akkor

távolítsuk el óvatosan a lufit. Ehhez

vágjunk csak egy kis lyukat a figura

hátoldalára (kb. a csőr felső pere-

ménél). Ahhoz hogy a lufi feszesebb

legyen felkenhetünk még egy réteg

papírmasét is. Az átmenetet a csőr

és ballon között is megerősíthetjük

papírmaséval. 4 A Tukan alapformá -

A mexikói gyerekek szeretik a Pinata nevű játékot. A Pinata magasan felettük lóg le egy
fáról. Bekötött szemmel és egy bottal megpróbálja eltalálni az egyik gyermek a másik
után a töltött Pinata hasát addig, amíg a meglepetés le nem esik a földre. 

TIPP

Az édesség legyen kicsi, egyenként becso-
magolva és könnyű. Az ütésnbél ügyeljünk
arra, hogy elegendő távolságra legyünk,
nehogy a gyerekeket megüssék. 
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ja így elkészült és lefesthetjük. Elő -

ször alapozzunk le mindent fehérre.

A hasát fessük sárgára és satíroz-

zuk be fehérrel. Tegyük bele a hal-

vány rózsaszín orcát a még nedves

festékbe. A csőrt fessük le sárgára

és satírozzuk le naranccsal. A ma ra -

dék felületet készítsük el, mint ahogy

a képen is látható. 5 Végezetül ra -

gasszuk fel a szemeit és a tollát, a

tollnak szúrjunk kis lyukakat a papír -

felületbe, majd ragasszuk bele őket.

Tegyünk rá egy hosszú akasz tót. Most

már megtölthetjük a hasát a hátoldalra

vágott lyukon keresztül édességgel.

ÜNNEPELNI MINT MEXIKÓBAN

Édes Tukan - Pinata

Luftballonok
(Cikkszám 71651) lásd FK 218. old.

Papírmasé
(Cikkszám 8418) lásd FK 175. old.

Karton – mindkét oldala fehér
(Cikkszám 2113) lásd főkatalógus 255. oldal

Takarószalag / Festőszalag
(Cikkszám 223925) lásd főkatalógus 251. oldal

Csiriz
(Cikkszám 1953) lásd főkatalógus 246. oldal

Hungarocellgolyó – 5 cm
(Cikkszám 7611) lásd főkatalógus 238. oldal

Tollak - Marabu
(Cikkszám 7521.. fekete-90) lásd főkatalógus 230. oldal

Akrilfesték – Patio Paint
(Cikkszám 2223.. fehér-01, citrom-12, caprinarancs-20, hot-
pink-43, pasztellzöld-52, laguna-61, ibolyakék-70, fekete-90)
lásd főkatalógus 370. oldal

Újságpapír
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