
 
 

SA2000 Térbeli virágok 
Sokféle izgalmas virágot alkothatunk a különféle szirmok egymásra helyezésével. Egy ötéves 

kisgyermek már ügyesen elboldogul a feladattal. 

A készlet tartalma: 
98 szebbnél szebb, legalább hat sziromból álló, különböző méretű körbevágott virág 

15 virágszár 

1 lap kétoldalas ragasztóhab 

1 tubus gyöngyházfény 

Eljárás: 
1. Válaszd le a virágszirmok szélét, ha szükséges, egy éles ollóval vágd körbe a virágot, hogy sima 

széleket kapj. 

2. Egy szár végét told be két kétoldalas ragasztónégyzet közé. 

3. Ragassz egy-egy nagyméretű virágot a ragasztónégyzetek szabad oldalára. 

4. Ragassz a virágok közepére egy-egy négyzetet. Egy, az elsőnél kisebb virágot helyezz a már 

meglévő virágodra, majd ennek a közepére is ragassz egy négyzetet. Addig folytasd, míg már csak a 

virág kerek közepét tudod elhelyezni a ragasztónégyzeten. Sikerült egy kétoldalas, háromdimenziós 

csodaszép virágot alkotnod! 

5. Gyöngyházfénnyel tedd csillogóvá a virágodat. 

Figyelem: Apró, félrenyelhető elemeket tartalmaz! 
A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 

1077 Budapest Király utca 101. 

Tel/fax.:06-1-462-23-88/87 

E-mail: katica@katica.hu 

                                              Web: www.katica.hu  
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