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Színes stancolt bőrdarabok és kis bojtok teszik ezeket a kiegészítőket látványossá. 
A darabokat színes cérnával varrjuk össze. A kulcstartóba a lyukat egy forgófejű 
bőrlyukasztóval készítjük, díszítéshez Deko Paintert használjunk. 

BARKÁCSOLÁS ANYÁK ÉS APÁK NAPJÁRA
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 Szemüvegtok - bőr 

Finom, kiváló 
minőségű nappabőr 
előlyukasztott 
lyukakkal és szerelt 
nyomózárral. Hozzáillő 
tűt (cikkszám 500198) 
hozzárendelni! Fonallal.  
Véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: kb. 18 x 8 cm
Szín: színes
 501993  per  db  ..............................  1.060,— 

 Mobiltartó - Bőr 

Finom, puha 
nappabőr, tiszta, 
előre vágott lyukak-
kal, fonózsinórral. 
Véletlenszerű színválasztás. 
TIPP: A egyszerűbb befűzés érdekében a 
          fonózsinór végét ragasztószalaggal 
          körültekerni vagy hozzáillő tűt 
         (cikkszám 500198) hozzárendelni. 
Méret: kb. 10 x 17 cm
Szín: színesen kevert
 501951  per  db  .................................  640,— 

 Textilragasztó 

Mennyiség: 50 g/tubus
 400017  per  db  ..............................  1.760,— 

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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 Bojtok 
Méret: kb. 2 cm
Akasztó: Ø kb. 4 mm

Színek + számok: 
sárga árnyalatok-15, rózsaszín árnyalatok-45, 
zöld árnyalatok-55, kék árnyalatok-65, 
fekete/szürke/fehér -95
A színek számát kérjük megadni!
 700898 ..  3 db/ cs.  ...........................  480,— 

 Kulcstartó gyűrű lánccal 
Méret: kb. 6,5 cm
Szín: ezüst
 700896  50 db/ cs.  ..........................  2.720,— 

 Pamutfonal - Apollo ELISA 
Hossz: kb. 125 m
Tűvastagság 3 – 3,5
Alapanyag: 100 % pamut

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, narancs-20, 
piros-30, borvörös-39, világos rózsaszín-41, 
pink-43, zöld-50, almazöld-53, petroleum-58, 
világoskék-61, türkiz-64, kék achát-65, 
sötétkék-69, lila-74
A színek számát kérjük megadni!
 501459 ..  50 g/gombolyag .............  690,— 

Deco Painter - matt MARABU
(Cikkszám 501318.. különböző színekben)

Stancolt bőrdarabok
Az tisztán stancolt motívumok varrhatóak vagy 
ragaszthatóak. 
TIPP: Textilragasztót (cikkszám: 400017) 
           kérjük hozzárendelni!
Vastagság: kb. 1 mm
Szín: színesen kevert

Csillag
Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø ca. 60 mm (5 db)
502098 10 db/cs. ...................................... 1,90

Virágok
Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø kb. 60 mm (5 db)
 502099  10 db/ cs.  ..................................  610,— 

Szívek
Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø kb. 60 mm (5 db.)
 502100  10 db/ cs.  ..................................  610,— 

Korongok
Méret: Ø kb. 20 mm (3 db), Ø kb. 40 mm (4 db), 
Ø kb. 60 mm (3 db.)
 502101  10 db/ cs.  ..................................  610,— 

Előnyös csomag - 
4 motívum
Motívumok: csillag, 
virág, szív, korong.
Méret: Ø kb. 20 – 60 mm
 502102  50 db/ cs.  ...............................  2.740,— 


