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LÁMPÁS BARKÁCSOLÁS

Lámpás mosómedve & róka
Imádnivaló őszi állatok nevetnek ránk a színes lámpásokról - ez lesz „A” tekintetvonzó darab 
a márton napi ünnepen.
1 Készítsük elő a munkaalátétet. Az 
eff ektuspapírt narancssárga vagy 
szürke (fehérből és feketéből kever-
jük) Cromar gyerekfestékkel fessük 
le. Kenjük fel egy széles ecsettel 
vagy festékhengerrel. Hagyjuk jól 
megszáradni vagy szárítsuk meg 
hajszárítóval. 2 A kész lámpás-
szabást kétoldalú ragasztószalaggal 
rögzítsük a lámpás fedelére és aljá-
ra. 3 Az állatok arcához és farkához 
a sablonokat vágjuk ki, helyezzük rá 
a megfelelő színes kartonra és húz-
zuk meg a körvonalakat. Vágjuk ki 
és ragasszuk össze egy ragasztó-
stifttel. A részleteket rajzoljuk rá egy 
fi lctollal. A kész fejet ragasszuk rá a 
fej elejére, a farkat pedig a hátuljára. 
4 A lámpásfedélbe szúrjunk két lyu-
kat egymással szembe a lámpás-
tartónak. A lámpástartórudat rög-
zítsük és a LED - lámpást fi xáljuk a 
mellékelt ragasztópárnával.

ALAPANYAG
 Lámpástartódrót 

Ideális mindenféle méretben és 
változatban készült lámpáshoz.

 40 02 92  per  db  .......................................  50,— 
 40 02 93  50 db/ cs.  ..............................  1.360,— 

 Cromar gyermekfesték - ARISTO 

Színek + számok:
fehér-01, narancssárga-20, fekete-90
Színek számát kérjük megadni
 50 12 87 ..  500 ml/üveg .....................  2.410,— 

 Színes karton 220 g / m² 
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 220 g / m²

Színek + számok:
fehér-01, okker-25, fekete-90, világosszürke-91
Színek számát kérjük megadni
Csomag = 10 egyszínű ív!
 40 15 17 ..  10 lap/ cs.  .........................  1.430,— 
  10  cs.-tól/szín ..................  1.320,— 

Mini festőhenger
(Cikkszám 200005)

Ragasztószalag - kétoldalú
(Cikkszám 402085)

Ceruza, fi lctollak, olló

 Lámpásfedél 
és talp / 
sajtosdoboz 
Méret: Ø kb. 15,3 cm
 40 07 88  10 db/ cs.  ..............................  1.340,—  
  10   cs. -tól ..............................  1.280,— 
 40 07 89  200 db/ cs.  végső ár ..........  23.770,— 

 Lámpáspapír - 
eff ektus papír 

Ideális színes ceruzával, 
fi lctollal, ujjfestékkel, vízfestékkel, 
viaszkrétával, akvarellfestékkel kifesteni. 
Illik a Ø 15,3 cm-es lámpásokhoz. 
Papírméret: 21 x 52 cm
Kész lámpás: magasság 21 cm / Ø 15,3 cm
Vastagság : 55 g / m²
 40 21 46  25 ív/ cs.  ...............................  2.210,— 

 Lámpástartó pálca 

Hossz: 60 cm
Pálca: Ø 6 mm
 40 00 01  per  db  .....................................  110,— 
 40 00 02  50 db/ cs.  ..............................  3.350,— 

 Deko lámpa - LED 
Méret: Ø kb. 30 mm
 30 18 91  2 db/ cs.  ................................  1.360,— 
 30 18 92  10 db/ cs.  ..............................  4.830,— 

 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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Vásárlói levél 2019-09

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BT0919Fuchs&ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps


Sablon 1:1

Fej

Mosómedve

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 2019-09



Sablon 1:1

Fülek

Szemek

Orr

Mancsok

Mosómedve

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 2019-09



Sablon 1:1

Fej

Róka

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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Vásárlói levél 2019-09



Sablon 1:1

Mancsok Orr

FülekSzemek

Róka

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 2019-09


