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ALAPANYAG
Oroszlán
 Viszkóza háncs - fényes 

Egy darabban, egyforma széles, nem fakul, 
szárazon feldolgozni, nincs hulladék.
Hossz: kb. 30 m
Színek + számok:
banánsárga-16, narancssárga-20
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 46 ..  30 m/köteg ...........................  560,— 

 Raffi  a Multicolour 

5 színben összeillő, színes háncsköteg.
Hossz: egyenként  50 m
Színek + számok:
árnyalatok / mohazöld-30, barna árnyalatok-80
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 48 ..  50 m/tekercs .....................  1.870,— 

 Műanyag - hajpánt 
Méret: Ø kb. 12 cm
Szélesség: kb. 2 cm
Szín: krémfehér
 70 04 94  per  db  .....................................  370,—  
  10   db -tól .................................  340,— 
  100   db -tól ...............................  310,— 

 Barkácsfi lc - tekercs 
Szélesség: 45 cm
Hossz: 5 m
Vastagság: 2 mm, 150 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, 
élénkpiros-30, csokoládébarna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 18 ..  5 m/tekercs ......................  3.400,— 

 Sminkceruzák - EDU3 
Tartalom:
● készletenként 2-2 db fehér, 
 sárga, narancssárga, piros, 
 pink, zöld, kék, barna, fekete
● készletenként 1 darab 
 arany és ezüst
● 1 hegyező
 50 21 91  20 db/ cs.  ............................  12.580,— 

Minnie egér

 Fül kerek 
Stancolt ív kiváló, erős kartonból, előstancolt 
rögzítővel hajpánthoz (cikkszám 700494). 
Mindegyik fül első és hátsó részből áll és 
ezáltal különösen stabil. 
Méret: Ø kb. 10 cm
Szín: fehér
Vastagság: 400 g / m²
1 ív = 2 pár fül!
 40 08 77  per ív .......................................  250,—  
  10  ívtől ....................................  210,— 
  100  ívtől ..................................  180,— 

 Akrilfesték Patio Paint 

Szín: fekete
 50 12 82 90  59 ml/üveg .......................  1.250,— 

 Szaténszalag készlet Polka Dots - 25 mm 
Színben harmonizáló 
nyomtatott szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 10 m.
Szín: sárga, piros, 
 világoszöld
Szélesség: 25 mm
 60 31 49  3 tekercs/ cs.  ........................  3.380,— 

 Az alapanya-
gokhoz

Oroszlán
Kb. 30 – 40 cm hosszú háncsszála-
kat készítsünk elő. Nagyon sűrűn te-
kerjük rá a hajpántra, a végeket akár 
rá is ragaszthatjuk. A farkot fonjuk 
kb. 50 cm hosszú háncsszálakból.

Minnie egér
A kartonfüleket fessük le fekete 
akrilfestékkel és ragasszuk össze 
barkácsragasztóval. Az előstancolt 
résekbe fűzzük bele a hajpántot és 
díszítsük egy masnival. 

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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MASZKOK BARKÁCSOLÁSA

Oroszlán 
& Minnie 
egér 
hajpánt
A hajpántokat saját magunk 
készítjük, az arcot pedig 
megfelelően sminkeljük. 
Biztos akad mindenkinél a 
szekrényben színes póló. A 
részleteket fi lcből készítjük.

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=Bt0120Reifen&ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps?ga=bt

