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PRACOVNÍ POSTUP:
Papírový kornout složíte
podle vyznačených ohybů
a slepíte pomocí našeho
PR velmi kvalitního
lepidla Aurednik.
Pro pevnější spojení
doporučujeme použít sešívačku. Složený kornout natřete metalickou barvou a necháte
zaschnout. Křídla obkreslíte podle šablony na fotokarton, vystřihnete a na jejich okraje
přilepíte transparentní páskou (případně sešívačkou) třpytivý drátek (2 x 20 cm). Křídla
přilepíte zezadu na kornout, na polystyrenovou kouličku nalepíte vlásky z bílé žinylky
a svatozář ze třpytivého drátku (10 cm) zapíchnete zezadu. Černým fixem nakreslíte obličej. Takto připravenou kouličku napíchnete na špejli a zasunete do kornoutu. Ze třpytivého
drátku (20 cm) vytvoříte ruce omotáním kolem horní části špejle. Na konec jedné ruky připevníte
rolničku. Kornout a křídla dozdobíte samolepicími barevnými ozdobami.
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Co potřebujete:
KORNOUTY Z PAPÍRU

OZDOBY BAREVNÉ
SAMOLEPICÍ

To byste nevěřili, co se dá vytvořit z papírového
kornoutu. Zvířátka, víly nebo zajímavá pouzdra
na uchování malého překvapení snadno vyrobíte,
když spojíte šikovné ruce s fantazií. Kornouty mají
vyznačené ohyby, podle kterých je složíte. Sada
obsahuje 10 kornoutů v bílé barvě.
Rozměr: 21 cm.

432 samolepicích ozdob ve tvaru:
srdíčko, 2x hvězda, kolečko, měsíček,
kosočtverec. Průměr 0,8 cm.

A15079

K20469

a dále...
FOTOKARTON PESTRÉ
HVĚZDIČKY – SADA
Vánoční přání, ozdoby, jmenovky na slavnostní tabuli, řetězy z pestrých hvězdiček
mohou vypadat vesele a vánočně. Sada
obsahuje 8 archů fotokartonu
s odlišnou barvou lícové a rubové strany:
2x červená, 2x modrá,
2x zelená, 2x fialová. Rozměr: A4.

K20603

K10483 Temperová barva metalická zlatá
K10484 Temperová barva metalická stříbrná
K20779 Polystyrenové koule – malá sada
K20511 Fotokarton zlaté hvězdičky – sada
K10515 Žinylka bílá
A60532 Ozdobné drátky střední – stříbrné
A60531 Ozdobné drátky střední – zlaté
A69861 Rolnička zlatá
K10051 Špejle
černý fix, nůžky, tužka, lepidlo Aurednik, transparentní páska, sešívačka

Vše potřebné najdete
v našem internetovém obchodě na
www.aurednik.cz
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