
CSILLAGFA WINKLER - Nr. 102350 
 
Anyaglista: 
1 falap 7 különböző méretű csillaggal 
8 fagolyó furattal - bükkfa Ø 15 mm 
1 bemetszett fakerék - bükkfa Ø 50 mm 
1 bükkfarúd Ø 3 x 145 mm 
 
Munkaleírás: 
1. Nyomjuk ki a csillagokat elővigyázatosan a falapból. 

TIPP: Ha kis sorják vagy bordák maradnak, akkor ezeket 
egyszerűen finom csiszolópapírral eltávolíthatjuk. 

2. Egyszerűbben lefesthetjük, ha a csillagokat és a golyókat egy  
pálcára vagy drótra fűzzük. Különlegesen szépen néz ki, ha festett  
és natúr részeket kombinálunk. Festés után hagyjuk jól megszáradni.  

3. A fapálcát enyvezzük a fakerék furatába. Figyeljünk arra, hogy egyenesen álljon! 
4. Fűzzük a golyókat és csillagokat váltakozva egy fapálcára. Kezdjük a fűzést egy golyóval és a 

legnagyobb csillaggal. Fejezzük be a legkisebb csillaggal és egy golyóval. 
TIPP: Jobb stabilitás érdekében a részeket össze lehet enyvezni. 

A csillagfát díszíthetjük például karácsonyi fenyőnek vagy szivárványszínekben  
kívánságfának. Díszítsük színes fagolyókkal vagy csillámmal. 
Jó szórakozást a csillagfával!
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