
DEKORÁCIÓ

Klasszikus technika
megújítva. Modern szala-
gokkal, hungarocell ré -
szekkel és gombostűkkel
divatos kaktuszok, tulipá-
nok, húsvéti nyulak, stb.
készíthetőek! 

ALAPANYAG
Kaktusz Ø 7 cm:
Hungarocellgolyó Ø 7 cm
(Cikkszám 7612) lásd főkatalógus 238. oldal

Drótperemű szalag 40 mm
(Cikkszám 7746..  sötétzöld-59) lásd FK 450. oldal

Virágcserép - terrakotta Ø 70 mm
(Cikkszám 7322) lásd főkatalógus 240. oldal

Indiángyöngyök - Rocailles Ø 2,6 mm 
(Cikkszám 7040.. sárga-10, narancs-20) lásd FK 505. oldal

Indiángyöngyök - Rocailles Ø 4,5 mm 
(Cikkszám 7045.. sárga-10, narancs-20) lásd FK 506. oldal

Szerkezetpaszta finom - fehér
(Cikkszám 22633) lásd főkatalógus 370. oldal

Virágzó kis kaktusz
1 Vágjuk le a drótperemű szalagot
360 cm hosszúságúra, majd készít-
sünk 8 cm széles darabokat, végül
osszuk fel a golyó felületét egy
ceruzával 8 azonos méretű részre.
2 Hajtsunk minden egyes szalagda-
rabot háromszöggé, keressük meg a
felső drótperem közepét és hajtsuk le
mindkét vágási élet az alsó drótpe-
remhez, a csúcs közepén az ujjunk-
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Régi technika újra összedugva!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.
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A 2011-es tavaszi kínálatból



ALAPANYAG
Kaktusz Ø 10 cm:
Hungarocellgolyó Ø 10 cm
(Cikkszám 7613) 
lásd főkatalógus 238. oldal

Drótperemű szalag 40 mm
Hossza: zöld: 100 cm, sötétzöld: 640 cm 
(Cikkszám 7746.. zöld-50, sötétzöld-59) 
lásd főkatalógus 450. oldal

Virágcserép - terrakotta Ø 90 mm
(Cikkszám 7328) 
lásd főkatalógus 240. oldal 

Indiángyöngyök - Rocailles Ø 2,6 mm 
(Cikkszám 7010.. sárga-10, narancs-20) 
lásd főkatalógus 505. oldal

Indiángyöngyök - Rocailles Ø 4,5 mm 
(Cikkszám 7045.. sárga-10, narancs-20) 
lásd főkatalógus 506. oldal

Szerkezetpaszta finom - fehér
(Cikkszám 22633) lásd főkatalógus 370. oldal

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 412. oldal

Tojások és nyulak:
Hungarocell tojás 45 x 20 mm
(Cikkszám 7621) lásd főkatalógus 238. oldal

Kül. drótperemű szalagok 25 mm
130 cm per szín
lásd főkatalógus 449 - 455. oldal

Fagolyó Ø 30 mm furattal
(Cikkszám 1554) lásd főkatalógus 75. oldal

Dekorgumilapok 
(Cikkszám 8447.. barna-80) 
lásd főkatalógus 220. oldal 

BasicAcryl - MARABU
(Cikkszám 2869.. fehér-01, v.cinóberpiros-30, fekete-90), 
lásd főkatalógus 365. oldal

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 412. oldal

TIPP
A tűbökések elkerülése végett ajánlatos
gyűszűvel dolgozni. 

kal törjük meg a drótperemet. Így egy
szép, egyenletes háromszög kelet-
kezik. 3 A vonalak metszéspontjától
kezdve, rögzítsünk egy 4 cm széles
szalag-négyzetet négy tűvel, erre
jön rá keresztben négy hajtogatott
háromszög. Rendezzük el úgy a
háromszögeket, hogy a csúcsok
középen érintsék egymást. Tűzzük
a rögzítéshez szükséges tűket a
háromszög alsó peremébe, jobbra
és balra. Ezután helyezzünk és
tűzzünk ismét négy háromszöget
pontosan az elsők közé. A mindenko-
ri sorok között, ez a két csúcs közöt-
ti távolság, mindig pontosan 1 cm
szabad helyet kell szabadon hagy-
nunk. Sorról sorra menjünk tovább
addig, amíg a hungarocell golyó
alján már csak egy kis négyzet lesz
látható. Fontos az is, hogy a drótpere-
mek kifelé mutassanak. 4 Ragasszuk
bele a kész golyót hőragasztóval a
virágcserépbe, hajtsuk meg a
háromszögek csúcsait egy kicsit
kifelé, hogy tüske hatásúnak tűnjön.
Most még díszíthetjük a kaktusz
tetején a kerekítést virágokkal, egy sze -
rűen csak fűzzünk egy tűre kisebb
és nagyobb indiángyöngyöket és
tűzzük bele. Az antik hatáshoz kenjük
be a cserepet szerk.pasztával, hogy
réginek és vízkövesnek nézzen ki.

TERMÉK-TIPP

Gyűszű csúszás-
mentes peremmel
Ideális ujjvédelem számos 
varró- és barkácsmunkához.
Belső: Ø 14 mm
64014 per db ....................................290,—
Belső: Ø 16 mm
64016 per db ....................................290,—

Új!Új!

ALAPANYAG
Kis és nagy tulipánok:
Hungarocell tojás 45 x 20 mm és 60 x 40 mm
(Cikkszám 7621 és 7616) 
lásd főkatalógus 238. oldal

Kül. drtóperemű szalagok 25 és 40 mm széles,
kis tulipán 130 cm per szín, 
nagy tulipán 240 cm per szín
lásd főkatalógus 449-455. oldal 

Barkácsfilc
(Cikkszám 6710.. fenyőzöld-58) 
lásd főkatalógus 222. oldal

Virágdrót
(Cikkszám 7109.. zöld-50) 
lásd főkatalógus 446. oldal

Bükkfakerék - barázda nélkül Ø 60 mm 
(Cikkszám 1506) lásd főkatalógus 74. oldal

Bükkfapálca Ø 4 mm, 500 mm
(Cikkszám 1451) lásd főkatalógus 71. oldal

BasicAcryl - MARABU
(Cikkszám 2869.. lézöld-55) 
lásd főkatalógus 365. oldal

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 412. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


