
Tavaszi lámpás - virág
1 Fessük le a lámpást narancs színű
fényes lakkal és hagyjuk megszárad-
ni. 2 A lámpás elejére fessünk fel 
a rany színű lakkfilccel különböző

ÚJRA DIVATBAN

Window
Color

A klassz C2 Window Pen-nel a festés jó kedvre
derít. A kézreálló stiftforma finom fuvókával és a
puha tubus lehetővé teszi a könnyű és kellemes
munkát. Így tehát ideális a gyermekkézbe. 

nagy ságú díszeket. 3 Ragasszuk rá
az ék szerköveket, ehhez nyomjunk
egy kis csepp ékszerkőragasztót a
háttérre és nyomjuk bele enyhén a
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követ. 4 Helyezzük a mintát a fólia
alá majd a vonalakat húzzuk meg fe -
kete kontúrfestékkel. Hagyjuk meg -
száradni. 5 A virágok elkészítése: Min -
degyik lapra tegyünk 2 színt majd
húz zuk össze ezeket egymásba egy
vé kony dróttal. 6 Fessük ki a virá-
gokat csillogó arany színnel. Tipp: A
kört fessük valamivel nagyobbra,
mint a minta. A felragasztáskor ezu-
tán nem látszanak festetlen terüle-
tek. Hagyjuk a festéket jól megszá-
radni (a csillám festék szárazon tel-
jesen átlátszó). 7 A korongot a szá-
radás után vágjuk ki a stabil fóliá ból.
8 Végezetül ragasszuk a fóliát a fes -
tett oldalával előre a lámpásba. A fü -
let formáljuk meg egyszerűen drótból.

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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ALAPANYAG
Nyers lámpás-kerek 
(Cikkszám 21994) lásd jobbra

Hobby Line C2 Window Pen
(Cikkszám 2203) lásd jobbra

Hobby Line Acryl-fényes lakk narancs színben 
(Cikkszám 2310.. narancs-20) lásd főkatalógus 325. oldal

Mobilfólia/Szélkerékfólia 
(Cikkszám 20192) lásd főkatalógus 307. oldal

Lakkfilc arany színben 
(Cikkszám 227318) lásd főkatalógus 326. oldal

Ékszerkő-készlet
(Cikkszám 7075.. színes-99) lásd jobbra

Hobby Line Ékszerkőragasztó 
(Cikkszám 19162) lásd főkatalógus 231. oldal

UHU Barkácsragasztó 
(Cikkszám 1927) lásd főkatalógus 227. oldal

Alumínium- vagy sárgarézdrót
(Cikkszám 5866 vagy 5849) 
lásd főkatalógus 459. oldal

Window Pen
Window Color C 2 - most már toll formájában is.
• kézreálló stiftforma lágy festőheggyel
• puha üveg lehetővé teszi a könnyű 

és kellemes munkát 
• ideális a gyermekkezekhez

Színek + számok:
kristály-00, fehér-01, citromsárga-12, 
barnakő-15, arany-18, csillám/arany-19, 
barack-31, sötétpiros-39, almazöld-53, 
levélzöld-59, égszínkék-62, orientkék-65, 
nugát-80, fekete-90, csillám/ezüst-93
A színek számát kérjük megadni! 
2203 .. 25 ml/Pen....................................380,—

Window Pen - Kontúr

Színek + számok: arany-17, fekete-91
A színek számát kérjük megadni!
2203 .. 25 ml/Pen....................................380,—

Nyers lámpás - 
kerek

Erős, fehér kartonból (1,5 mm). Készen előstan-
colt és néhány kézmozdulattal összerakható.
Nagyon stabil lámpás sokféle elkészítési lehe -
tőséggel. A kerek forma által különösen csodás
arcok és állatok keletkezhetnek. A kartont egy -
szerűen csak lefesteni és ragasztani, a kerek
kivágást pedig átlátszó papírral vagy lámpásfó-
liával elkészíteni - így el is készült egy csodás
lámpás. Ilyen könnyedén készíthetnek már a
kicsik is csodás lámpásokat. Magasság: kb. 22
cm, szélesség: kb. 11 cm, kivágásØ: kb. 14 cm
21994 per db..........................................270,—

20 db-tól......................................240,—

Ékszerkő készlet

Újrazárható műanyagdoboz kb. 1000 ékszer -
kővel különböző formákban és méretekben,
mintalap motívumjavaslattal mellékelve
Színek + számok:
átlátszó-00, színes-99
A színek számát kérjük megadni!
7075 .. per cs. ......................................2.290,—

Műanyag tojás

Átlátszó műanyag forma,
2-részes, akasztóval.
Méret: kb. 10 cm
7411 5 db/cs. ......................................870,—

Tojáslapocska

Átlátszó 
műanyag 
lapocskák furattal. 
A 7411-es cikkszámú 
termékbe beletehető!
Méret: kb. 10 cm
7148 12 db/cs. .....................................980,—

Műanyag lap dísz

Átlátszó műanyag 
lapok 2 furattal külön-
böző külsővel. Ez a termék 
különösen csinossá alakítható, mint 
pl.: festhető, díszíthető, ragsztható stb.
Beakasztani a díszes műanyag keretbe kiválóan
alkalmas. Vastagsága: kb. 2 mm. Méret: 14 x 11 cm
71442 12 db/cs. ..................................1.620,—

SZERSZÁMOK
Laposecset, olló
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A mintát megtalálja a weboldalunkon, a letölté-
sek menüpontban, Barkácstippek / Festés /
Windowcolor színes lámpás
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