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1 A tojást szúrjuk a perforált furattal 
egy fanyársra (előtte szúrjuk ki), hogy 
könnyeben tudjuk festeni. 2 Az ujj-
festéket egy szivacsecsettel vagy 
festőszivaccsal hordjuk fel a felületre, 
mártsunk jó sok festéket. Használ-
junk minden színnek külön szivacsot. 
Az eszköztől függően különböző min-

ták készülnek. Különösen szép eff ek-
tusok jönnek létre, ha a szivacsecse-
tet kenés közben forgatjuk. Hagyjuk 
jól megszáradni. 3 Rögzítsük a féma-
kasztókat és a szalagokat. 4 A füles 
kiskosarat is készítsük el az ujjfes-
tékekkel. Száradás után illesszük 
össze és díszítsük fi lcvirágokkal. 

Végre olyan műanyag tojások, melyeket egyszerűen lefest-
hetünk színes ceruzával, fi lctollal, vízfestékkel - vagy, mint 
ebben az esetben - csillogó ujjfestékkel, ugyanúgy, mint a 
kis kosarakat.

ALAPANYAG

BARKÁCSOLÁS HÚSVÉTRA

Ujjfestékes 
húsvéti tojások

 Műanyagtojások matt 
Meghökkentően igazinak 
tűnő, stabil minőségű 
tojások praktikus tojástartóban, perforált, 
benyomható felfüggesztőlyukkal, nem törik. 
Méret: 6 cm
Furat: Ø 2,5 mm
Hozzáillő nyárs: Ø 3 mm
 30 18 19  12 db/ cs.  ..........................  1.460,— 

Csillogó ujjfesték készlet - Mucki

Tartalom: 
● 6 újrazárható doboz egyenként 150 ml 
 (tündérpor-rózsaszín, gyémánt-kék, 
 varázs-lila, smaragd-zöld, sárkány-ezüst, 
 aranykincs)
 50 20 59  per  készl  ..........................  6.000,— 

Ujjfesték készlet Mucki

Tartalom: 
● 6 doboz x 150 ml (fehér, sárga, piros, zöld, 
 kék, fekete)
 50 03 99  per  készl  ..........................  5.730,— 

Ujjfesték Mucki

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
pink-43, zöld-50, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 50 12 64 ..  750 ml/üveg .................  2.340,— 

Ujjfesték készlet Mucki
Tartalom:
● 6 üveg x 750 ml (fehér, 
 sárga, piros, zöld, kék, fekete)
 50 03 98  végső ár, per  készl  ........ 11.710,— 

 Szivacsecset - készlet 
 Fanyél szivacsfejjel, 
négyféle. 
Ecsetméret: Ø kb. 40, 28, 20 és 12 mm 
 20 06 66  4 db/ cs.  ...............................  600,— 

 Füles kosárka 
Méret: kb. 13 x 14 cm
Magasság 
fül nélkül: kb. 7 cm
Vastagság: 220 g / m²
Szín: fehér
 40 08 78  20 db/ cs.  ..........................  2.550,— 

 Szóródíszek virágok - fi lc 

Méret : Ø ca. 2,5 cm 
Vastagság: ca. 2,5 mm
Szín: piros / kék / sárga / zöld /
 rózsaszín / narancssárga
 60 32 39  200 db/ cs.  ........................  2.350,— 
Akasztó műanyag tojáshoz és gömbökhöz 
(Cikkszám 300128)

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101184)

Festőszivacs
(Cikkszám 200002)

 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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