
ALAPANYAGMÉCSESTARTÓ PAPÍRBÓL ÉS LÁMPÁSFÓLIÁBÓL

Fénypillantások
Így készül:
1 3 csíkot levágni az öntapadó lám-

pásfóliából egy ollóval (méret: 9 cm

x 24 cm, 9 cm x 28 cm és 16 cm x

28 cm). A védőfóliát lehúzni és óva-

tosan a kívánt papírra ragasztani. A

lámpásfólia mentén ismét kivágni.

2 A fóliát felcsavarni (papírfelüle-

ten kívül). A végeit kb. 1 cm hoss-

zan egymásra ráhajtani. Pontosan

ezen a részen az irodai kapcsozóval

3-4-szer, szükség szerint kapcsozni,

hogy egy cső alakuljon ki. 

3a Sárga mécsestartó:
Most a fehér színű papírra pillangós

ékszercímkéket ragasztani majd

kivágni. 

3b Zöld mécsestartó:
Szilikon pecsétnyomót rányomni a

fehér színű papírra, a motívumot

kivágni és kívánság szerint a motí-

vumot színes ceruzával, filccel, víz-

festékkel, stb. kiszínezni. 

3c Kék mécsestartó:
A lyukasztókkal, a színes papírból

nagy és kicsi virágokat lyukasztani. 

4 A mécsestartót ízlés szerint díszíte-

ni. A kék mécsestartónál kisebb

hangsúlyokat is lehet tenni úgy, hogy

strasszköveket ragasztunk a virág

közepébe és csiszolt acrylgyöngyök-

kel díszített chiffonszalagot tekerünk

a mécsestartó köré majd ráragaszt-

juk. Sok kényelmes órát kívánunk

önnek a romantikus gyertyafénynél.

Gyorsan és egyszerűen
elkészíthetőek ezek a
mécsestartók a különböző
papírfajtákból. Hangulatos
környezetről gondoskodik a
kertben és gyermekünne-
peken, grillestéken stb...
Hogy stancolt, pecsételt
vagy ékszercímkékkel
ragasztott papírral díszített,
ezek a mécsestartók szem-
revalóak. 

TIPP

� Tűzvédelemhez a mécsestartóba
behelyezhető egy pohár, amiben a
gyertya áll. A nagy pohárkínálatunkat a
főkatalógusunk 275. oldalán találja
meg. 

� A mécsestartók mérete természete-
sen kedv szerint változtatható. 

Öntapadó 
lámpásfólia
(PVC-fólia)
(Cikkszám 20197) 
lásd főkatalógus 
235. oldal

Rostselyem – színek egyenként
(Cikkszám 2021.. kukoricasárga-15, v.kék-62)
lásd főkatalógus 226. oldal

Szizoflor
(Cikkszám 2079..
almazöld-50)
lásd főkatalógus
226. oldal

Színes rajzlap 130 g/m2
(Cikkszám 2023.. fehér-01, narancs-20, pink-43,
égszínkék-61) lásd főkatalógus 217. oldal

Szilikon -  pecsétnyomó virág
(Cikkszám 24782) lásd főkatalógus 188. oldal

Szilikon -  pecsétnyomó Summertime
(Cikkszám 24784) lásd főkatalógus 188. oldal

Kicsi lyukasztó margaréta 
(Cikkszám 29092) lásd főkatalógus 203. oldal

Nagy lyukasztó margaréta
(Cikkszám 2901) lásd főkatalógus 203. oldal

Epoxy - matrica pillangók
(Cikkszám 29988) lásd főkatalógus 242. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül
(Cikkszám 7773.. v.kék-61) lásd főkatalógus 373. oldal

Strasskövek
(Cikkszám 7048.. türkiz-63) lásd főkatalógus 427. oldal

Csiszolt acrylgyöngyök
(Cikkszám 70472) lásd 86. oldal

Szabványos acélolló
(Cikkszám 3322) lásd főkatalógus 130. oldal

UHU Mindentragasztó
(Cikkszám 1913) lásd főkatalógus 207. oldal

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


