
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2011-09

TIPP
Az elektromos világító eszközökkel, amelye-
ket kínálunk, kis gyermekeknél is egyszerű
és veszélytelen a használat. 

ALAPANYAG

Transzparenspapír
(Cikkszám 2018.. fehér-01, piros-30, sötétkék-69) 
lásd főkatalógus 265. oldal

Csiriz
(Cikkszám 1953) lásd főkatalógus 244. oldal

Art Acryl Basic - SOLO GOYA
(Cikkszám 2867.. fehér-01, arany-18, kárminpiros-33, 
sötétzöld-59, türkizkék-63) lásd főkatalógus 362. oldal

LED - teamécses 
(Cikkszám 40963) lásd főkatalógus 112. oldal

Teamécsestartó – átlátszó
(Cikkszám 783800) lásd főkatalógus 187. oldal

Teamécses
(Cikkszám 8211) lásd főkatalógus 186. oldal

Stabil, közepestől nagy méretű joghurtos pohár
ecset, vattapálca, olló

MINDENKINEK EGY KEDVENC VILÁGÍTÓ MOTÍVUM

Mécsesek
Egyszerűen elkészíthető, csodás hatású mécsesek. 
Itt a régi joghurtos poharak értelmet kapnak, a 
motívumoknál csak a fantázia szabhat határt. 

1 Tépjük össze a transzparenspa-

pírt sok apró darabkára. 2 A meg-

tisztított és fóliától megszabadított

joghurtos poharat kenjük be kívülről

darabonként ecsettel, helyezzük rá

a papírdarabokat a becsirizett felü-

letre és kenjük át mégegyszer csi-

rizzel. Ezt a folyamatot ismételjük

meg addig, amíg a teljes poharat

nem fedi be papírdarabka. Hagyjuk

egy kicsit megszáradni, majd ken-

jünk fel egy második papírréteget.

3 A még friss papír-csiriz rétegre

kenjük rá akrilfestékkel vastagon a

kívánt motívumot. Közben inspirál-

hat bennünket a fenti kép is vagy

vezethet bennünket a saját fantázi-

ánk is. Egy vattapálcával további

színes pöttyöket is nyomhatunk rá

nagy precízitással. 4 Most a kis műal-

kotást egy felnőtt segítségével

tegyük a mikrohullámos sütőbe

alacsony fokozaton, kb. 8-10 percig

megszáradni, a festék a kivételkor

száraz. 5 Mindenképpen hagyjuk ki -

hűlni. Oldjuk ki a poharat úgy, hogy

kicsit összenyomkodjuk és kicsa-

varjuk. Az éleket vágjuk le egye-

nesre és hagyjuk egy éjszakán át

az egészet megszáradni. 6 A kész

mécsest megvilágíthatjuk egy LED-

teamécsessel vagy tea mécsestartó

pohárban egy gyertyával is. 


