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Viseče zastavice "Oktoberfest" NAVODILA:

Zastavice izreži, na zgornjem delu pripravi dve luknjici ali pa 
enostavno zastavice na vrvico pripni s spenjačem.
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Tablice za imena / hrano NAVODILA:
Tablice izreži ter z njimi označi sedežni red, uporabiš pa jih 

lahko tudi za označitev hrane in pijače.
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Etikete za steklenice
NAVODILA:
Etikete natisni na nalepko, izreži in nalepi na steklenice piva 

ali na steklenico druge pijače.
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