
Színesen és csillogóan forognak ezek a szélkerekek napsütés-
ben. Csoport- vagy osztálymunkaként egy csodálatos virág-
tenger keletkezik.

1 A karton szélkereket egy tompae-
csettel és temperafestékkel mindkét 
oldalán lefestjük és száradni hagy-
juk. Különösen csinos, ha az első- 
és hátsó oldala különbözően van el-
készítve. 2 A falécet zöldre festjük. 
3 A szélkereket a leírás alapján 
elkészítjük. A szárnyak jobb hajlí-
tásához, a kartont az asztal élén 
áthúzzuk. A legkisebbeknek az 
elkészítésnél kis segítségre lesz 
szükségük. Az első oldalon ke-

BARKÁCSOLÁS SZÉLKEREKEKKEL

Szélkerék-virágok

vés glitter glue-t az ujjunkkal felvi-
szünk. 4 Az öntapadó ékszerkövet 
a kartonvirág közepére rögzítjük és 
ezt egy csepp ragasztóval a szeg-
re ragasztjuk. 5 A kész szélkerék-
virágot a virágcserépbe helyez-
zük és dekorációs granulátummal 
megtöltjük, esetleg előtte néhány 
folyami kaviccsal még rögzítjük. 
6 Zöld fotókartonból leveleket vá-
gunk ki és a már festett falécre ra-
gasztjuk.

ALAPANYAG

Hab tupfolóecset - készlet
(Cikkszám 200666)

Ecset, kalapács, olló, barkácsragasztó
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 Pálcás szélkerék 
 Készre stancolt, mindkét oldalon 
fehér karton szélkerék, különösen 
könnyen forog a már bevált 
súrlódásszegény kemény műanyag 
csőcsapágy által, fapálcával.
Magasság: kb. 470 mm
Szín: fehér 
 101860  5 db/ cs.  ............................  2.890,— 

 Virágcserép - terrakotta 

Külső: Ø kb. 90 mm
Magasság: kb. 80 mm
 300119  per  db  .................................  160,— 

 Díszítő granulátum 

Szemcse: 2 – 3 mm
Szín: almazöld
 60249553  500 g/ cs.  .........................  410,— 

 Ready Mix 
tempera - BEROL 

Számok + színek:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501959 ..  500 ml/üveg .................  1.820,— 

 Ready Mix tempera - 
BEROL, 
előnyös készlet 
Tartalom: 
• 10 x 500 ml fehér, sárga, narancs, piros, 
 pink, zöld, kék, ibolyakék, barna, fekete
 501955  Végső ár per  készlet  ....  16.340,— 

 Fotókarton - virágok 

 Fotókartonból, 
különböző méretben 
és színben válogatva.
Méret: Ø 16, 22 és 28 mm
Vastagság: 300 g / m² 
 401708  3600 db/ cs.  ......................  2.520,— 

 Ékszerkövek kerek - öntapadó 

Akrilból, különböző színekben, öntapadó.
Méret: Ø kb. 5 mm
 401787  100 db/ cs.  ...........................  620,— 
Fotókarton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. világoszöld-51, mohazöld-56)

Glitter Glue - arany
(Cikkszám 401798)

Néhány folyami kavics Ø kb. 3 cm

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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