
ALAPANYAG

MÉCSES 

Fény
áradat

Üvegtányér

Kb. 5 mm vastag üvegből, kiválóan alkalmas az
új crackle-mozaik technikához vagy más deko-
rációkhoz. Méret: kb. 13,5 x 13,5 cm

78355 per db..........................................330,—
783551 6 db/cs. ....................................1.760,—

"Téglalap" üvegtál

Vastagfalú üvegből, 
Méret: kb. 15,5 x 8,5 cm, Magasság: kb. 10 cm

78304 per db..........................................980,—
783041 6 db/cs. ....................................5.380,—

"Potmania" üvegpohár

Ø kb. 6,5 cm, Magasság: kb. 6,5 cm

78335 per db..........................................120,—
783351 6 db/cs. .......................................660,—

Ø kb. 9 cm, Magasság: kb. 8,5 cm

78331 per db..........................................240,—
783311 6 db/cs. ....................................1.220,—

SZERSZÁMOK
Kanál 
Levélpapír

1 Két kül. méretű üvegpoharat

egymásbaállítunk ellenőrzéskép-

pen. A hely a két pohár között lega-

lább kb. 1 cm legyen. 2 A nagyob-

bik poharat tölrsük meg kb. 1 - 1,5

cm magasan Colouraplast-tal. Most

helyezzük bele a kisebb poharat a

nagyobbikba és a közts részt tölt-

sük fel teljesen Colouraplast granu-

látummal. 3 A sütőbe helyezzünk

alufóliát majd a mécses “süssük”

180° C-on kb. 40 percig. A sütés

során a Colouraplast  egy teknővé

sül. Egy más színűvel töltsük most

fel ismét majd mégegyszer süssük

15 - 20 percig. Fontos: mindenkép-

pen ügyeljük a gyártó által megadott

hőm.-re a termékcímkén. 4 Végül

hagyjuk kihülni, amíg a poharak

nem langyosak, ezután a külső

poharat törlőkendővel vagy töröl-

közővel óvatosa lehúzzuk.

Milyen volna egy nyári
tábor gyertyafény nélkül?
Előkelően burkolt és
mécsesnek felállítva gon-
doskodik a hangulatos 
környezetről a szabadban
és a lakásban.

Colouraplast granulátum

Az alapanyagag  kicsi, színes 
polysterol gyöngyök, amelyeket fémformá-
ban megolvasztanak a sütőben. Mindegyik
csomaghoz egy részletes leírás tartozik!

Színek + számok: színtelen-00, fehér-01,
napsárga-16, arany-18, narancs-20, köze-
pes piros-35, sötétpiros-39, világoszöld-51,
sötétzöld-59, halványkék-61, sötétkék-69,
fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
Színfajták a főkatalógus 272. oldalán.

8012 .. 200 g/műanyag tégely ..........820,—

"Potmania" üvegpohár Ø 6,5 cm
(Cikkszám 78335) lásd lennt

"Potmania" üvegpohár Ø 9 cm
(Cikkszám 78331) lásd lennt

Teamécses
(Cikkszám 8211) lásd főkatalógus 165. oldal

Kendő
Alufólia

ÚJ! ÚJ!

TIPP
� A papírt egy tölcsérré csavarni. 

Ezzel a granulőátumot könnyebben lehet 
betölteni a köztes részekbe.

� Ahhoz hogy a felület szemcsés vagy átlát-
szó legyen, csak a sütés időtartamától függ. 
Kísérletezzen csak nyogodtan. 

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


