
01 10 15 20 30 40

50 51 60 80 90

A tyúkot és a vicces pillangót  még a legkisebbek is el tudják 
készíteni. Az édességek helyett természetesen kedves mon-
datokkal, versekkel és kívánságokkal is megtölthetjük.

VICCES ÁLLATOK

Cukorédes 
húsvét

Édes tyúk
1 Az akasztót egy fogóval eltávolít-
juk. 2 Mindegyik tojás alsó harma-
dát nem mérgező sárga színű akril-
lakkal belülről lefestjük, így a festék 
szép fénylő marad. Jól száradni 
hagyjuk. 3 A fagyűrűt lefestjük zöld-
re. 4 A papírmaradványokból csőrt, 
taréjt és szárnyakat vágunk ki. A 
csőrt, taréjt és tollakat csak a tojás 
egyik felére ragasztjuk, hogy a tojás 
könnyen nyitható legyen. Az önta-
padó rezgő szemeket  az oldalán 
rögzítjük. 5 A sütőformákat húsvéti 
fűvel és édességekkel megtöltjük, 
a tojásba helyezzük, lezárjuk és a 
fagyűrűre helyezzük. Ragasztáshoz 
egy alacsony hőmérsékletű ragasz-
tópisztolyt (cikkszám 400022) vagy 
oldószermentes ragasztót (cikk-
szám 400013) használjunk.

Pillangó
1 Az átlátszó tasakot- vagy a lefes-
tett papírtasakot édességekkel és 
egy ragasztószalaggal lezárjuk. A 
facsipeszt lefestjük, rezgő szeme-
ket és pipatisztítót ragasztunk rá és 
a tasak közepére csíptetjük.

ALAPANYAG

TIPP
Húsvéti füvet és édességet rögtön hozzárendelni:

 Húsvéti fű 

Szín: zöld
 600067  30 g/ cs.  ...............................  260,— 

 Rágógumigolyó 

Méret: Ø kb. 14 – 15 mm
 101623  30 db./ cs.  ............................  290,— 

................... 26

mm
........................ 29
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Pillangó

 Átlátszó tasak 
minta nélkül 
Méret: 9,5 x 16 cm
 400546  10 db/ cs.  ................................  290,— 

 Lapos tasak - papír 

Méret: kb. 11 x 15 cm
Szín: nyers fehér
Vastagság: 40 g / m²
 400543  100 db/ cs.  ...........................  1.060,—  
  10   cs. -tól ................................  950,— 

 Csipesz 72 mm - fa natúr 
 Bükkfa, csiszolt és simított.
Hossz: kb. 72 mm 
 101174  50 db./ cs.  ...............................  990,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 7 mm 
 300531  50 db/ cs.  ................................  270,— 

 Pipatiszító 
Hossza: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, banánsárga-15, 
narancs-20, piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, 
v.zöld-51, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301129 ..  10 db/ cs.  ............................  290,— 
  10   cs. -tól/szín ....................  260,— 

Ragasztószalag, ecset, barkácsragasztó

IPP

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-03

Édes tyúk

 Akriltojás 
Méret: kb. 10 cm
 300122  5 db/ cs.  ...............................  1.500,— 

 Fa - bükkfagyűrű Ø 54 mm 
 Alapanyag: bükkfa, nyers, 
 szépen esztergált
Külső: Ø kb. 54 mm
Vastagság: kb. 9 mm 
 101932  10 db/ cs.  .............................  1.220,— 

 Rezgő szemek szempillával 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 15 mm 
 300524  50 db/ cs.  .............................  1.090,— 

 Pihetollak 
Méret: kb. 7 – 13 cm
Mennyiség: kb. 40 db (5 g)
Színek: sárga, kék, piros
 301295  5 g/ cs.  ....................................  860,— 

 Sütőforma papír 
pöttyök - kerek 
Méret alja: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 2,5 cm
Szín: piros / fehér, zöld / fehér, kék / fehér
 401845  180 db/ cs.  ...........................  2.570,— 

 Akril mattfesték 

Színek + számok: 
sárga-10, világoszöld-51
A színek számát kérjük megadni!
 501295 ..  50 ml/üveg ......................  1.080,— 

Papírmaradványok sárga, narancs, piros színben


