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Karácsonyi 
üdvözlet

ALAPANYAG
 Az alapanya-

gokhoz

 Duplakártya borítékkal - négyszögletes 
 Fotókartonból, 5 kártya 
5 színben hozzáillő lappal 
és borítékkal. 
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla 
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: kraftbarna
 40 15 18 80  5 db/ cs.  ...........................  670,— 

Varázspapír - hópehely vagy szívek 
(Cikkszám 402004, 402001)

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO
(Cikkszám501736)

Lyukasztó Jumbo - kerek
(Cikkszám 401766)

Lyukasztó XXL - kerek
(Cikkszám 401698)

Alkoholos fi lc F / 0,6 mm - STAEDTLER
(Cikkszám 501986)

Ragasztóstift Sticky - WINKLER
(Cikkszám 402112)

Ilyen egyszerű:

A lyukasztóval vágjunk korongokat 
varázspapírból és fessük ki színes 
ceruzával, fi lctollal vagy vízfestékkel 

(mint itt a képen). Ragasszuk a kár-
tyára és rajzoljunk rá mintákat alko-
holos fi lccel.

Ilyen egyszerű:

A munkaalátétet, vedőkesztyűt és 
festőköpenyt előkészítjük. 
Egy poháralátétet fújjunk be vízzel. 
A tintát csepegtessük rá egy pipet-
tából. Minden színhez használjunk 
külön pipettát. Hagyjuk jól meg-
száradni. A zseníliadrótból vágjunk 
le egy kb. 35 cm-es darabot és 
hajlítsunk egy masnit belőle. Lok-
nis végekhez csavarjuk a végeket 
egy ceruzára. A megmaradt zsení-
liadrótot tekerjük egyszer a masni 
köré és rögzítsük a pohéralátét há-
tuljára. Barkácsfóliából vágjunk ki 
egy akasztót és ragasszuk felül a 
poháralátétre.

ALAPANYAG
 Tinta Booster Bubble - JOLLY 
Ecset, pipetta, szita, szórópalack, só, 
stb. segítségével egyedi alkotások 
keletkeznek különösen az erősen 
nedvszívó felületeken, mivel a festék 
gyönyörűen egymásba folyik.

Színek + számok:
hússzín-07, világossárga-10, narancssárga-20, 
cseresznyepiros-35, rózsaszín-40, 
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
türkiz-63, sötétkék-69, ibolyakék-70, 
ciklámen-76, középbarna-85, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 50 13 87 ..  100 ml/üveg ......................  2.350,— 

 Söralátét 
 Nyomtatás nélkül, saját 
elkészítéshez. 
Méret: Ø 10,7 cm 
 40 07 65  100 db/ cs.  ............................  1.560,— 

 Szórópalack 
Üres szórópalackok kreatív festő 
technikákhoz, plakátok készítéséhez 
vagy egyszerűen vízszórónak.
Űrtartalom: 350 ml
 50 22 34  6 db/ cs.  ................................  3.060,— 

 Pipetta - műanyag 
Hossz: kb. 15,5 cm
 50 08 89  10 db/ cs.  .................................  630,— 

 Barkácsfólia - alu 

 Kétoldalú alumíniumfólia, 
különböző színekben. 
Kétoldalúan kasírozott, 
hátoldal mindig arany, 
színesen kevert, nem 
fakuló, lemosható. 
Méret: 23 x 33 cm
Vastagság: 100 g / m² 
 40 00 90  10 lap/ cs.  .........................  1.560,— 

 Zseníliadrót - arany / ezüst 

Hossz: kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 8 mm
 30 11 29 98  10 db/ cs.  .........................  370,—  
  10   cs. -tól .........................  330,— 

 Az alapanya-
gokhoz

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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