
pompont és a számokat ragasszuk 
rá. 4 A motívumlyukasztóval vágjuk 
ki az arcot fehér papírból és a felső 
szélét hajtsuk előre. 5 Ragasszuk rá 
a rezgő szemeket és a piros pom-
pon orrot. Rajzoljuk ki a szájat és az 
arcokat. Az elkészült arcot ragasz-
szuk a papírpohárra. 6 A manósap-
kát töltsük meg és rögzítsük ragasz-
tócsíkokkal. 7 A fákhoz alapozzuk le 
a süvegeket és díszítsük pöttyökkel 
és pomponokkal.

Mi folyik a manóerdőben? A papírpoharakba elrejthetjük az 
édességet, kis ajándékokat, teát vagy kis üzeneteket - és aki 
szeretné, a fákat is megtöltheti.

1 A papírpoharakat alapozzuk akril-
festékkel (ezen a képen az látható), 
de plakát- vagy vízfesték is megfelel. 
Hagyjuk jól megszáradni. 2 Tegyük 
a manósapka sablonját a motívum-
kartonra, húzzuk meg a kontúrokat 
egy ceruzával és vágjuk ki. 3 Húzzuk 
végig az asztal élén, hogy könnyeb-
ben hajlítható legyen. Végül csavar-
junk belőle egy tölcsért, ragasszuk 
össze és rögzítsük egy fa- vagy 
ruhacsipesszel míg megszárad. A 

PAPÍR BARKÁCSOLÁS

Manó-
adventi naptár

ALAPANYAG
 Az alapanya-

gokhoz

 Bio papírpohár / fagyispohár - 75 ml 

Méret: Ø kb. 7,5 cm 
Magasság: kb. 4,5 cm 
Űrtartalom: 75 ml 
Szín: fehér
 40 19 75  50 db/ cs.  ..........................  3.060,— 

 Motívumfotókarton - pöttyök kicsi 

Tízféle színben. Mindkét 
oldala nyomtatott. 
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 300 g / m²
 40 18 35  10 lap/ cs.  .........................  3.600,— 

 Matrica - Számok 1 – 24 

Méret: Ø kb. 2,4 cm
Mennyiség: 24 matrica
 40 19 26  per  cs.  .................................  400,— 

 Lyukasztó XXL - kerek díszszegéllyel 
 Alkalmas 200 g / m² 
vastagságú papírhoz 
és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5 cm 
 40 10 90  per  db  ..............................  3.390,— 

Rezgő szemek - kerek
(Cikkszám 300531)

Pompon - piros Ø 12,5 mm
(Cikkszám 301668) 

Pomponok, színe Ø 15 mm
(Cikkszám 301851)

Papírmasé - süveg 14 és 20 cm
(Cikkszám 402041, 400707) 

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) 

Fehér papír, ceruza, színes ceruza, olló, 
ecset, ragasztóstift

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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Sablon 1:1
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