
ADVENTI NAPTÁR MINI AJÁNDÉKDOBOZOKBÓL

Téli varázslat

1 A mini ajándékdoboz két részét össze-

hajtani és a dobozt a tartórészre ráhelyezni.

2 Minden egyes alakot a kívánt színű foto-

kartonból kivágni. Az angyal haját arany-

színű fotokartonból vágjuk ki. 3 A mikulás

és a rénszarvas részeit egyszerűen egy-

másra ragasztani. A rénszarvas sálját sárga

filccsíkokból a fej alá ragasztani. 4 Az angyal

szoknyáját csak megtörni és nem szabad a

dobozra ragasztani, mert különben nem

lehet kinyitni. 5 Végül az angyal hajába és

a hóember sapkájába egy nyílást vágni és a

fejet beragasztani. 6 Színes ceruzával az

alakok arcát megrajzolni. 7 A fanyársakból

és a fotokartonból a zászlókat elkészíteni.

8 A hópelyheket és a csillagokat kilyukasz-

tani és a dobozokra ragasztani. A chiffonsza-

lag lesz a a hóember sálja, amit a nyaka körül

megkötünk. 9 A Marabu 3D (Pluster-) tol-

lakkal a számokat és az egyes díszítéseket

még elvégezni és egy hajszárítóval fölme-

legíteni, hogy a festék megemelkedjen.

Egy színes adventi naptár, ami napról napra egy
meglepetést rejt. Mikulás, hóember, rénszarvas és
angyalok mellett még sok más hagyományos 
karácsonyi alakokat tudunk barkácsolni. Mi lenne,
ha egy gyertyát, csillagot vagy egy almát készítene?

ANYAGSZÜKSÉGLET

Mini ajándékdoboz „Gyermekművészet“
(Cikkszám 21951) lásd katalógus 245. oldal

Fotokarton – Kevert csomag
(Cikkszám 2026) lásd katalógus 218. oldal

Fotokarton arany-18
(Cikkszám 2123..) lásd katalógus 218. oldal

Marabu 3D-Liner készlet
(Cikkszám 23511)

Filcszabások színesen keverve
(Cikkszám 6700) lásd katalógus 432. oldal

Fanyárs 
(Cikkszám 16012) lásd katalógus 58. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül türkis-63
(Cikkszám 7773..) lásd katalógus 373. oldal

Nagy lyukasztóforma-Csillag
(Cikkszám 2925) lásd katalógus 203. oldal

Super Jumbo-Lyukasztó Csillag
(Cikkszám 29232) lásd katalógus 203. oldal

Nagy lyukasztóforma-Hópehely
(Cikkszám 2911) lásd katalógus 203. oldal

Gombok – Kevert csomag
(Cikkszám 70469) lásd katalógus 323. oldal

ANYAGSZÜKSÉGLET

Olló

Ragasztóanyag

Színes- és filctollak

OKTATÁSI CÉL
� A háromdimenzionális elképzelő erő képzése

� A finommotorika és a koncentráció segítése
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2008-06-es hírlevélből
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