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Pomponokat a csomagban levő utasítás szerint elkészítjük: Két pompon egyidejűleg, illetve 
egy vastag pompon csavarható, akár két különböző méretű pompon lehetséges. Filccel, 
zseníliadróttal, gyöngyökkel, rezgő szemekkel és Silk Clay-jel kidolgozzuk a részleteket. A 
szörnyet vagy felakasszuk vagy egy kartonra rögzítve felállítjuk. Ragasztáshoz barkácsra-
gasztót vagy alacsonyhőmérsékletű ragasztópisztolyt használjunk.

ALAPANYAG

BARKÁCSOLÁS POMPONOKKAL

Pomponszörny

 Pompon sablon - fa 

 Funkcionális pompon 
sablon fából, amivel 
egyszerű módon két 
pompont egyidejűleg vagy 
egy vastag pompont csavarhatunk. Zseniálisan 
egyszerű, nagyon hosszú életű. Leírással.
Méret: kb. 8 x 7 cm 
 502097  per  db  .................................  690,— 

 Gyapjú - Easy ELISA 

Ideális iskolai gyapjú, 
sokféleképpen alkalmazható, 
mosógéppel mosható.
Hossz: kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, teve-03, 
sárga-10, neonsárga-11, 
neonnarancs-20, piros-30, borvörös-32, 
rózsaszín-40, neonpink-41, rapidzöld-50, 
világoszöld-51, neonzöld-52, világos olíva-54, 
világoskék-61, babakék-62, türkiz-63, 
királykék-65, orgona-72, lila-74, sötétbarna-89, 
fekete-90, szürke-95
A színek számát kérjük megadni!
 501471 ..  50 g/gombolyag .............  440,— 

 Zseníliadrót - Twisted 

Hossza:  kb. 50 cm
Vastagság: Ø kb. 9 mm
 300567  100 db/ cs.  ........................  2.880,— 

 Kongogyöngyök - gyöngyház 

 Színes felfűzhető 
gyermekgyöngyök, 
6-féleképpen válogatva. 
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm 
 700917  1000 db/ cs.  ......................  2.130,— 

 Rezgő szemek szempillával 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 10 mm 
 300522  50 db/ cs.  .............................  620,— 

 Silk Clay 
Basic 2 - gyurma 

A Silk clay 
gyurma könnyű, 
puha, rugalmas, 
levegőn száradó 
modellezőmassza. Felülete száradás után is 
puha, gumiszerű marad. Különböző anyagok-
ra és felületekre tapad. 
Tartalom:  
● 10 tégely egyenként 40 g, fehér, neonsárga,
 neonnarancssárga, narancssárga, rózsaszín, 
 neonpink, világoszöld, neonkék, kék, lila
 301725  10 db/ cs.  ..........................  4.480,— 

 Gyapjú - Quickstep ELISA 
 Extra vastag iskolai gyapjú, 
ezáltal kiválóan alkalmas 
óvodákba. Sokoldalúan 
használható, géppel mosható.
Hossz: kb. 57 m
Tűvastagság: 6 – 7
Alapanyag: 25 % gyapjú és 
 75 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, neonsárga-11, 
neonnarancs-20, piros-30, neonpink-41, 
fukszia-44, neonzöld-52, rapidzöld-58, 
világoskék-61, aqua-62, középkék-65, lila-74, 
sötétbarna-89, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni! 
 501475 ..  50 g/gombolyag ..................  700,— 

 Barkácsfi lc öntapadó 

 Nem fényáter-
esztően szőtt fi lc, 
fi nom akrilminőségben, 
a hátoldal öntapadó. A kellemesen puha alapa-
nyagot könnyen lehet vágni és nem rojtosodik ki. 
Nagyon élénk színek, ragasztófoltmentes. 
Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m² 
 301713  10 db/ cs.  ...............................  1.810,— 

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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