
1 A sötétpiros színű fotokartont

kivágjuk (kártyától függően: 42 cm x

10,5 cm vagy 23 cm x 17 cm), falcol-

juk és a közepén ismét összehajtuk

(kártyától függően: 21 cm x 10,5 cm

vagy 11,5 cm x 17 cm). 2 A feliratot  a

mintalapról átmásoljuk és az ezüst

színű lakktűfilccel átírjuk. 3 Végül,

ahogy a mintán meg van ad va, cham-

pagner színű vésett kartonból MILA-

NO egy csíkot elkészítünk. Majd

ennek a közepére a pi ros/fehér

karintiai szalagot ráragasztjuk és a

mintának megfelelően lyukasztjuk.

4 A fehér papírzsinórt a lyukakon

keresztül átfűzzük, a végeket egy

csomóval biztosítjuk és le vágjuk. 5 A

jávorszarvasfejeket a fotokartonból és

a vésett  kartonból ki vágjuk, a piros

fejet egy ezüst színű kontúrral ellátjuk

és a kártyára he lyez zük. Majd  a

szarvat felragasztjuk és a szájrészt,

hogy a 3D-hatást elérjük, egy ra ga -

sztólappal rögzítjük. 6 Végül a vilá-

gos szarvasfejet, ol dal ról óvatosan

ráhelyezzük, majd u gyan úgy rögzít-

jük. 7 A kisebb kártyánál, a piros foto-

karton helyett a vésett kartont hasz-

náljuk kártyának és az át fűzött

papírzsinór helyett egy piros sza-

ténszalagot a jávorszarvas fej szarva

köré egy masnit kötünk. Készen van

a két divatos jávorszarvaskártya!

Egy sajátkezűleg elkészített karácsonyi kártya egy teljesen személyes ajándék, ami
ebben a különösen elgondolkodtató időben sok örömet szerez. A legújabb divat,
hogy rusztikális, modern vagy skandínáv stílusban, a jávorszarvas. Mi megmutatjuk
önöknek, hogyan keletkezik egy egyszerűen elkészített, modern karácsonyi kártya!

SZERSZÁMOK
Ceruza, olló, ragasztóanyag
Revolver lyukasztófogó KNIPEX
(Cikkszám 3152) lásd főkatalógus 127. oldal

ALAPANYAG
Fotokarton 220 g/m2
(Cikkszám 2123.. s.piros-39) lásd főkatalógus 239. oldal

Vésett karton „MILANO“
(Cikkszám 2073.. champagner-02) 
lásd főkatalógus 249. oldal

Karintiai kockás szalag, 10 mm
(Cikkszám 7785.. piros/fehér-30) lásd főkatalógus 410. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel, 3 mm
(Cikkszám 7709.. s.piros-39) lásd főkatalógus 410. oldal

Papírzsinór  Ø kb. 2 mm
(Cikkszám 6432.. fehér-01) lásd főkatalógus 420. oldal

Hobby Line lakkfilc, 1,2 mm
(Cikkszám 2275.. ezüst-92) lásd főkatalógus 326. oldal

Ragasztólapok, 2 und 3 mm
(Cikkszám 22401) lásd főkatalógus 233. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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