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ALAPANYAG

SZERSZÁM

1 A sablont pauszpapír, ceruza és 
vonalzó segítségével a deszkára 
másoljuk. 2 A kis felületeket a róka 
fülénél, farkánál és mancsánál 
mandarin színű akrilfestékkel kifes-
sük. Az orrhegyet  feketére fessük. 
A szemeket egy kis fapálcikával 
vigyük fel. 3 A szegeket a jelzett 
pontokba üssük be. 4 A gyöngy- 
vagy horgolófonalból kb 3,5 – 4 m 
hosszat vágjunk le. Egyik végét 
kössük rá egy szegre. Először a 
körvonalakat, aztán a belső vonal-
akat feszítsük ki, végezetül pedig 
ismét a körvona-lakat. A fonal vé-
gét csomózzuk egy szegre, eset-
leg vágjuk le. Fessünk rá utolsó 
lépésben kis geometriai motívumo-
kat vagy egy szaggatott keretezést 
Pigment Liner tollal. 

Csodás motívum + egyszerű technika = divatos falfestmény

FESTÉS SZEGGEL 
& FONALLAL 

Szegeskép - róka 

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,— 

Kérjük rendeljen rögzítőanyagot
a felakasztáshoz:
Képakasztó / lehajtható fül méret
(Cikkszám 100970, 101633)

Keretszeg / képakasztó szög / 
kerekfejű csavar
(Cikkszám 101726)

Ké jük d
TIPP

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 

 Szegeskép üres 

 A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. A 
lapok extra vastag 20 mm-es nyárfafurnérból 
ideálisak az első szegelő kísérletekhez. A rá-
lézerezett motívumokat a szegelés előtt le is 
festhetjük. A formákat úgy alakítottuk ki, hogy 
ideális legyen a szálgrafi kához / szálfeszítő 
képekhez. Ha a szegeket fonallal feszítjük ki, 
csodás hatások alakulnak ki. 
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, 
          stb. kérjük hozzárendelni.
Méret: 200 x 200 mm
Vastagság: 20 mm 
 101897  per  db  .................................  470,— 

 Szeg 
 DIN 1151, fényes. 
Szeg: Ø 1,4 mm
Hossz: 25 mm
Tartalom: 1 kg = kb. 2.600 db 
 101713  per  cs.  ..............................  1.790,— 

 Akrilfesték Patio Paint 

Színek + számok:
mandarin-21, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501282 ..  59 ml/üveg ...................  1.120,— 

 Gyöngyfonal - ELISA 
Tűvastagság: Nr. 5
Súly: kb. 5 g
Alapanyag: 100 % fésült pamut
Mosható: 60 °C-on
 50145890  20 m/köteg ......................  400,— 

 Horgolófonal Gold Star - ELISA 

 Tűvastagság: 1,50 – 2,00
Alapanyag: 53 % poliészter, 
 36 % poliészter fényes és 
 11 % poliamid
Mosható: 30° C-on 
Szín: ezüst
 50146292  100 m/tekercs ..............  1.020,— 

 Pigment liner művész - STAEDTLER 

Ingyen ceruza Mars 
Lumograph 2B, 
Mars plastic radírgumii 
és faragó a csomgaban. 
Vonalvastagság: kb. 0,3, 0,5 és 0,7 mm
Szín: fekete
 501966  6 db/ cs.  ............................  2.740,— 

 Grafi t másolópapír / 
pauszpapír - KREUL 

Motívumok porcelánra, 
üvegre, kerámiára és 
fémre való másoláshoz, 
különösen a porcelánfestéshez alkalmazható.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
 400299  10 lap/ cs.  .........................  1.040,— 



Sablon 1:1

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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a 2018-ös tavaszi magazinból 


