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Sün
Egy Ø 23 cm-es papírtányérból 
kivágjuk az alakot, kartonkorongból 
orrot ragasztunk rá és minden részt 
fedően lefestünk. Zseníliadrótból lá-
bakat hajlítunk és ragasztóval rög-
zítjük. Az öntapadó félgömb szeme-
ket rögzítjük.

Róka
Egy Ø 23 cm-es papírtányért össze-
hajtunk, megint kinyitjuk és narancs-
sárgára illetve fehérre lefestjük. 
Kartonkorongból orrot és papírtányér 
maradékból füleket ragasztunk, 
ezeket is lefestjük. A félgömb sze-
meket és a masnit rögzítjük.

Bagoly
Test: Egy Ø 23 cm-es papírtányért mé-
retre vágunk. Szárnyak: Egy Ø 15 cm-
es papírtányért szétvágunk. Fedően 
lefestjük. A szemeket sütőformából, 
kartonkorongból és félgömb szemekből 
készítjük és felragasztjuk. Zseníliadrót 
lábakat ragasztóval rögzítjük.

ALAPANYAG

 Papírtányér - kerek 

Szín: fehér

Méret: Ø kb. 15 cm
 40 07 90  per  db  .......................................  50,— 
  100   db -tól .................................  30,— 
 1.000  db -tól ..............................  20,— 
Méret: Ø kb. 23 cm
 40 01 50  per  db  .......................................  70,— 
  100   db -tól .................................  50,— 
  600   db -tól .................................  40,—  

 Korong - stancolt ív 

Méret: Ø 2,5 cm
Szín: mindkét 
 oldal fehér
Vastagság: 825 g/ m²
1 ív = 88 korong!
 40 16 75  per ív .......................................  500,—  
  10  ívtől ....................................  430,— 

 Pihetollak 
Méret: kb. 7 – 13 cm
Mennyiség: kb. 40 db (5 g)
Szín: sárga, kék, piros
 30 12 95  per  cs.  .....................................  860,— 

 Akril mattfesték - KREUL 

Vízbázisú, időjárásálló, nem 
mérgező és vízzel hígítható, 
egymással elegyíthető, jól fedő, 
nem fakuló, gyorsan száradó.

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!
 50 12 95 ..  50 ml/üveg .......................  1.110,— 

Színes papírmaradékok, szalagmaradékok, 
olló, ragasztó, széles és vékony ecset

 Sütőforma - kerek 

Méret: Ø kb. 2,4 cm
Magasság: kb. 1,6 cm
Szín: fehér
 40 17 43  300 db/ cs.  ................................  760,— 

 Szemek - félgolyó 
 Öntapadós hátlappal. 
Méret: Ø kb. 12 mm 
 30 05 40  kb. 45 db/ cs.  ............................  840,— 

 Zseníliadrót - kevert csomag 

Flexibilis hajlítható selymes zseníliadrót. Kevert 
színek.
Hossza: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm
 30 01 02  10 db/ cs.  ..................................  310,— 
 30 05 65  kb. 100 db/ cs.  .......................  1.710,— 

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.
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Hihetetlen, hogy ezeket az édes állatokat 
papírtányérból lehet készíteni! A fedő festéshez itt olyan akrilfestéket használunk, 
amely nyál hatására nem oldódik, de természetesen vízfesték is megfelel. 
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Erdei állatok 
papírtányérból


