
ADVENTI KOSZORÚ ÉS FAHÉJMÉCSES

Karácsonyi illat

Adventi koszorú 
1 Néhány fenyőágat a kész szalma-

koszorúra ráhelyezni, a bal kézzel rög-

zíteni és a jobb kézzel a virágdrótot

kivülről befelé dolgozva az ágak végei

körül vezetni és erősen összekötni.

Addig járunk így el, amíg a koszorú

zárt nem lesz. 2 A tűződrótot három

részre osztani, majd egy gyertya

fölött felmelegíteni és egymás mellé a

gyertyába helyezni. Mind a négy

gyertyát így elkészítjük és a koszo-

rúra erősítjük. 3 A csillagromantika

szalagból csokrokat kötni és a gyerty-

ák alatt tűződróttal rögzíteni. 4 A

fahéjrudakat effektdróttal körbeteker-

ni és a koszorút ízlés szerint dekorálni.

Fahéjmécses
1A csillagokat a minta alapján kifűrész-

elni és a széleket lecsiszolni. 2 Majd

a csillagokat barnára alapozni és fehér

festékkel kidíszíteni. A fehér Pluster

Liner-rel háromdimenzionális hatá-

sok varázsolhatóak. Egy ékszerkö-

vet a csillag közepébe ragasztani. 3 A

ragasztófóliát az üveg közepére

ragasztani és a fahéjrudakat sűrűn

ráhelyezni. 4 Nagyobb stabilitás

érhető el a papírmadzaggal, amit a

fahé j rudak köré kell kötni. 5 Végül a

csillagot erősen ráragasztani.

Egy pompás adventi koszorú, ami a friss fenyő,
fahéj és égő gyertya illatát terjeszti. Vagy inkább
egy kis fahéjfény, ami a borzongós téli napokat
megvilágítja?

ALAPANYAG
Adventi koszorú:
Szalmakoszorú
(Cikkszám: 7330) lásd főkatalógus 354. oldal

Tömbgyertya piros-30
(Cikkszám: 8201..) lásd főkatalógus 163. oldal

Csillagromantika szalag
(Cikkszám: 775030) lásd főkatalógus 378. oldal  

Fahéjrudak
(Cikkszám: 74360) lásd főkatalógus 364. oldal

Virágdrót fapálcán zöld-50
(Cikkszám: 7119..) lásd főkatalógus 372. oldal

Tűződrót
(Cikkszám: 7106) lásd főkatalógus 372. oldal

Effektdrót arany-18
(Cikkszám: 7099..) lásd főkatalógus 372. oldal

Különböző natúr dekorációs anyag
Lásd főkatalógus 364-365 oldal

Fahéj mécses:
Mécsestartó Zylinder
(Cikkszám: 78338) lásd főkatalógus 275. oldal

Fahéjrudak
(Cikkszám: 74360) lásd főkatalógus 364. oldal

Papírmadzag natúr-02
(Cikkszám: 7758..) lásd főkatalógus 383. oldal

Tacky Tape ragasztófólia
(Cikkszám: 22384) lásd főkatalógus 425. oldal

Memórialapocskák
(Cikkszám: 1210) lásd főkatalógus 66. oldal

Csiszolópapír közepes
(Cikkszám: 3557) lásd főkatalógus 112. oldal

Patio Paint fehér-01 és barna-80
(Cikkszám: 2223..) lásd főkatalógus 296. oldal

PicTixx Pluster & Liner Pen fehér-01
(Cikkszám: 2334..) lásd főkatalógus 299. oldal

Ékszerkövek „Mega-Előnyös készlet”
(Cikkszám: 704899) lásd főkatalógus 242. oldal

SZERSZÁMOK
Olló
Ragasztó

Lombfűrészlapok
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból
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