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BARKÁCSOLÁS FATERMÉKEKKEL

Húsvéti állatkosárkák
Az édes kis húsvéti kosarakat lefesthetjük, vagy natúron hagyhatjuk és papírmaradékokkal 
a mellékelt sablonok alapján vagy különböző barkácsanyagokkal díszítjük. A bárányt igazi 
gyapjúval dekoráljuk, a fület színes zseníliadrótból készítjük. 

ALAPANYAG
 Pihetollak 
Kevert tollcsomag szép, 
élénk színekben. 
Méret: kb. 7 – 13 cm
Mennyiség: kb. 40 db (5 g)
Szín: sárga, kék, piros 
 30 12 95  per  cs.  ......................................  900,— 

 Szemek - félgolyó 
 Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 10 mm 
 30 05 39  45 – 50 db/ cs.  ...........................  820,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm 
 30 05 32  45 db/ cs.  ..................................  390,— 

 Rezgő szemek - ovális 

 Öntapadó hátlappal.
Méret: kb. 17 x 13 mm 
 30 05 28  45 db/ cs.  ..................................  740,— 

 Kristálykövek - 
félgömb gyöngyház 

Akril kristálykövek, különböző 
színekben és méretekben.
Méret: kb. 6 – 12 mm
Mosható: max. 30 °C-on
 40 14 21  125 db/ cs.  ................................  950,— 

 Csengettyű Ø 15 mm 

Méret: Ø 15 mm
Színek + számok:
fehér-01, piros-30, citrom-51
Színek számát kérjük megadni!
 60 31 86 ..  per  db  .................................  150,— 

 Nemezelő gyapjú 

Alapanyag: 100 % szűzgyapjú

Színek + számok:
natúrfehér-01, világosbarna-81, fekete-90, 
szürke-94
Színek számát kérjük megadni!
 50 14 89 ..  100 g/ cs.  ..........................  1.900,— 

 Zseníliadrót - tekercs 

Szín: fehér, sárga, piros, zöld, 
 kék, barna, fekete 
Hossz: színenként kb. 12,5 m
Vastagság: Ø kb. 8 mm
 30 14 81  7 db/ cs.  ................................  3.390,— 

 Az alapanya-
gokhoz

 Fa - összeilleszthető 
húsvéti kosárka 
Ezt a kis formás kosárkát 
pillanatok alatt 
összeilleszthetjük
Méret: kb. 10,8 x 7,8 x 12,2 cm
Belső: kb. 9 x 7 cm
 10 23 85  per  db  .....................................  560,— 

 Szaténszalag készlet 
Polka Dots - 25 mm 
Egymáshoz illő színekben, 
tekercsenként 10 m.
Szín: sárga, piros, világoszöld
Szélesség: 25 mm
 60 31 49  3 tekercs/ cs.  ........................  3.380,— 

 Színes rajzlap 130 g / m² - 
KEVERT CSOMAG 

10 különböző színben. 
Méret: DIN A3 (297 x 420 mm)
Vastagság: 130 g / m²
 40 14 71 96  50 lap/ cs.  .........................  2.260,— 

 Lyukasztó - 
margaréta nagy 
 Max. 220 g / m² vastagságú 
papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 2 – 2,5 cm 
 40 02 52  per  db  ..................................  1.430,— 

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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