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Ehhez a szeges képhez kb. 10 g horgolófo-
nalra és kb. 250 szegre volt szükségünk.

TIPP

ALAPANYAG

 Szabás 600 x 300 mm - 
rétegelt nyárfalemez 
Kiváló minőség: AB/AB, 
mindkét oldal hibátlan, 
fi nomra csiszolt, a ragasztás 
formaldehidtől mentes E1
Größe: ca. 600 x 300 mm
Stärke: ca. 15 mm
 100047  per  db  ..............................  1.590,— 

 Szeg 
 DIN 1151, fényes. 
Szeg: Ø 1,4 mm
Hossz: 25 mm
Tartalom: 1 kg = kb. 2.600 db 

 101713  per  cs.  ..............................  1.790,— 

 Minőségi horgolófonal - Nr. 5 ELISA 
 Mercerizált és perzselt. 
Fonalvastagság: Nr. 5
Súly: 50 g
Tűvastagság: 1,75 – 2,00
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, piros-30, 
rubinpiros-34, almazöld-53, fenyőzöld-58, 
türkiz-63, búzakék-65, orgona-72
A színek számát kérjük megadni! 
 501463 ..  200 m/gombolyag ..........  990,— 

Akrilfesték Trition Acrylic - SOLO GOYA
(Cikkszám 501395.. kül. színekben)

Képakasztó - fém 32 x 19 mm
(Cikkszám 101635)

Keretszeg Ø 1,6 mm - hossz:13 mm
(Cikkszám 101727)

 Előszúrótű hegyes 
 Motívumok átszúrásához. 
A lakkozott fafogantyú jól fogható, a rövid, 
hegyes tű könnyű munkát tesz lehetővé.
Infó: Alátétnek használja a fi lcünket.
Teljes hossz: kb. 62 mm 
 401447  per  db  .................................  210,— 

Kalapács - PEBARO

Lakkozott és íves kőrisfanyél, ékelt és 
műgyantával öntött, ezáltal nem mozog töb-
bet, a fejet a süllyesztésnél megerősítettük, 
porbevonatú, DIN 1041, GS által bevizsgált 
minőség.

 200253  100 g, per  db  ...................  2.210,— 
 200255  200 g, per  db  ...................  2.820,— 
 200257  300 g, per  db  ...................  3.070,— 

 Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR 

Ecsetméret: Nr. 16 (16 mm)
 200644  per  db  ..............................  1.000,—  
 ab  10   db  ..............................  960,— 

Ragasztószalag

Elő ú ótű h
SZERSZÁM1 A falemezt akrilfestékkel alapoz-

zuk és száradni hagyjuk. Lakkspray-
vel egy védőréteget fújunk rá és 
ismét hagyjuk száradni. 2 A kívánt 
motívumot a megfelelő méretre na-
gyítva nyomtassuk ki, helyezzük a 
falemezre és rögzítsük egy ragasz-
tószalaggal rá. 3 Egy pontozótűvel 
minden olyan sarokpontot át-
szúrunk, ahova majd a fonalat ki-
feszítjük. A motívumot vegyük le 
a lemezről. 4 A szegeket lehető leg-
egyenesebben és egyforma mélyre 
üssük be az előpontozott lyukak-
ba. A fonalat feszítsük ki. A végeket 
mindig egy pár boggal rögzítsük a 
szegre, a fonaltöbbletet vágjuk le. 
5 Szegezzünk a hátoldal bal és 
jobb oldalára egy-egy képakasztót 
és fel is akaszthatjuk.

A fonalfeszítésgrafi ka visszatér. 
Egy lenyűgöző technika menő eredményekkel.

 SZEGEKKEL ÉS FONALAKKAL

Fonalak világa

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
a 2018-ös tavaszi magazinból 



A sablont megfelelően kinagyítjuk

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
a 2018-ös tavaszi magazinból 


