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Nem csak anya és apa örül. Ezt a műalkotást biztosan a nagymama, nagypapa és a többi 
rokon is szeretni fogja!

FESSÜNK 
UJJFESTÉKKEL

Tőlem neked!

1 Töltsük le a mintákat és a kívánt 
motívumot nyomtassuk ki egy A4-
es papírra. 2 Igény szerint használ-
junk festőköpenyt vagy fedőfóliát. 

Készítsük elő az ujjfestéket vagy a 
pecsétnyomót. A kéz- vagy a láble-
nyomatot helyezzük a minta szabad 
felületére. Az előrenyomtatott motí-

vumokat (viráglevél, pillangótest) 
kedvünk szerint festhetjük, színez-
hetjük. 3 Száradás után behelyez-
zük clip képkeretbe.

ALAPANYAG
 Ujjfesték készlet - MUCKI 6 x 150 ml 

Tartalom:
● 6 visszazárható üveg x 150 ml (fehér, sárga, 
 piros, zöld, kék, fekete)
 500399  per  készl  ...............................  5.120,— 

 Ujjfesték - MUCKI 
A krémesen pasztőz Mucki ujj-
festék különösen alkalmas a 
spontán festéshez ujjal és kéz-
zel gyerekeknek 2 éves kortól.

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501264 ..  750 ml/üveg ......................  2.150,— 

 Ujjfesték készlet - MUCKI 6 x 750 ml 
Tartalom:
● 6 üveg egyenként 750 ml 
 (fehér, sárga, piros, zöld, kék, fekete)
 500398  per  készlet  ..........................  10.730,— 

 Ujjfestékkészlet Pearl - 
EBERHARD FABER 

Tartalom:
● 6 üveg egyenként 500 ml (arany, 
 rózsaszín, piros, zöld, kék és lila)
 501831  6 db/ cs.  ..........................  14.560,— 

 Pecsétnyomó lap giant 

Óriás festő- és 
pecsétnyomó párna 
gyermekkéz méretben!
Pecsétpárna méret: Ø kb. 15 cm

Színek + Számok:
sárga-10, piros-30, pink-40, 
zöld-50, kék-60, barna-80
A színek számát kérjük megadni!
 501776 ..  per  db  ..........................  1.060,— 

 Keret clip / képkeret komplett 
Komplett jelentése: üveg, hátlap, 
4 fémclip, 1 passepartout.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
Passepartout 
kivágás: 150 x 210 mm
 102020  per  db  ....................................  640,— 

 Ujjfestékkészlet - 
Ditacolor PRIMO 

Tartalom:
● 6 csésze egyenként 250 ml a köv. színekben: 
 fehér, sárga, piros, zöld, kék, fekete
 500413  per  cs.  .................................. 3.120,— 

Ujjfesték-Ditacolor PRIMO

Színek + Számok:
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, 
kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501274 ..  1000 ml/üveg ..................  1.420,— 

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 2017-04

5 + 1 INGYEN!



Szeretlek!



Neked!


