
Anyagszükséglet:
Öt darab kb. Ø 6 cm-es medálhoz 
100 g sótésztakeverékre van szük-
ségünk.

1 A tésztához 3 rész sós keveréket és 
1 rész vizet keverjünk össze. Hagy-
juk két percet pihenni és utána 
gyúrjuk jól össze. 2 Egy munkaalá-
tétre szórjunk némi száraz port és 
a tésztát nyújtsuk ki egy sodrófával 
kb. 5 mm vastagra. 3 Vágjunk ki 
szaggatóval különböző méretű ko-
rongokat. 4 A felületet nedvesítsük 
meg és helyezzük rá a virágokat 
vagy a leveleket. A gyurmasodróval 
könnyedén nyomjuk be a leveleket 
a tésztába. 5 Szúrjunk egy akasztó-
lyukat fanyárssal vagy szívószállal. 
Hagyjuk jól megszáradni egyenes 
felüleltre fektetve, néha fordítsuk 
meg. A fehér sómaradékokat tá-
volítsuk el egy nedves ecsettel. 6 Az 
akasztószalagot befűzzük és ráköt-
jük. 7 Tartósabb lesz és a sárgulást 
is megelőzzük, ha matt vagy fényes 
rögzítősprayvel lefújjuk.

Ehhez a barkácsoláshoz gyomok zsenge virágai és levelei 
kimondottan alkalmasak. Ideális ajándékkísérőnek, kis 
meglepetésnek vagy függődísznek.

BARKÁCSOLÁS SÓTÉSZTÁVAL

Medálok zsenge virágokból 

ALAPANYAG
Munkaalátét 
műanyag

Méret: 38 x 30,5 cm
 30 14 84  6 db/ cs.  ............................  3.910,— 

 Gyurmasodró - JOVI 

Méret: Ø kb. 3,5 cm
Hossz nyéllel: kb. 18 cm
 30 10 14  per  db  .....................................  370,—  
  25   db -tól .................................  310,— 

 Nyárs/sasliknyárs - fa 

Hossz: kb. 200 mm
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm
 10 11 83  200 db/ cs.  ...............................  490,— 

 Rögzítő - spray - 
KREUL 

 50 04 50  Matt, 150 ml/fl akon .............  2.700,— 
 50 04 51  Fényes, 150 ml/fl akon ........  2.700,— 

fi nom virágok és levelek, 
víz tál, kés

 Sógyurma keverék 
Az elefántcsontszínű sógyurma 
ökológiai alapon készül és 
játszva feldolgozható. Vízzel 
keverve egy puha, könnyen 
gyúrható, levegőn száradó és sokoldalúan 
felhasználható gyerekgyurma keletkezik.
Keverési arány: 3:1
Megkeményedési idő: kb. 1 – 2 nap (sütőben 
 max. 80 °C-on 30 percig,
 kissé megbarnul)
 30 18 75  1.000 g/ cs.  ...........................  1.970,— 

 Szaggatóformák - 
kör profi  készlet 

Méret: Ø kb. 3 – 12 cm
Alapanyag: nemesacél
 30 09 26  10 db/ cs.  ..............................  7.310,— 

 Pékzsineg 
készlet - Ø 2 mm 

Hossz: kb. 25 m per tekercs
Vastagság: Ø kb. 2 mm
Alapanyag: 100 % pamut
 50 17 77  12 tekercs/ cs.  ......................  6.450,—  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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2020-05

http://www.winklerschulbedarf.com/hu
http://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps
http://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BT0520Salzteig&ga=bt

