
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-01

ALAPANYAG
Fém - karika bevonva

Fehéren bevonva - ablakképekhez stb.

Vastagság: Ø kb. 3 mm

Méret: Ø kb. 10 cm
300068 per db.................................130,—

Méret: Ø kb. 13 cm
300069 per db.................................150,—

Méret: Ø kb. 15 cm
300073 per db.................................180,—

Méret: Ø kb. 20 cm
300070 per db.................................220,—

Méret: Ø kb. 25 cm
300071 per db.................................240,—

Méret: Ø kb. 30 cm
300062 per db ................................260,—

Dróteffekt, Ø 0,25 mm
(Cikkszám 602144.. ezüst-92) lásd FK 2013 / 14  478. oldal

Pillangógyöngy - akril
(Cikkszám 602613) lásd TK 2014  80. oldal

Paillettavirág - irizáló
(Cikkszám 301416) lásd TK 2014  80. oldal

Szalagos karika rózsaszín /pink
Cikk-cakkos szalag - 5 mm
(Cikkszám 501500.. pink-43) lásd FK 2013 / 14  433. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 602464.. rózsaszín-40) lásd FK 2013 / 14  479. oldal

Kockás szalag - Karintia 10 mm
(Cikkszám 602478.. piros/fehér-30) lásd FK 2013 / 14  480. oldal

Drótperemű szalag - 25 mm
(Cikkszám 602442.. pink-43) lásd FK 2013 / 14  481. oldal

Szalag - Alcudia 40 mm
(Cikkszám 602552) lásd főkatalógus 2013 / 14  485. oldal

Szalagos karika kék / zöld
Cikk-cakkos szalag - 5 mm
(Cikkszám 501500.. v.zöld-51) lásd FK 2013 / 14  433. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 602464.. v.zöld-50) lásd FK 2013 / 14  479. oldal

Kockás szalag - Karintia 10 mm
(Cikkszám 602478.. v.zöld / fehér-51) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  480. oldal

Szalag - színes pöttyös 25 mm
(Cikkszám 602555.. menta / krém-57, szürkéskék / krém-91)
lásd főkatalógus 2013 / 14  484, 482. oldal 

BARKÁCSOLÁS SZALAGOKKAL

Röviden rákötve
Micsoda csillogás és villogás, amikor az első napsugarak
rávetődnek erre a gyönyörű ablakdekorációra! Halvány 
színek, csillogó dekorációs részek és effektdrót egészíti ki
egymást tökéletes harmóniában. 

1 Tekerjük át a fémkarikát egy drót-

peremű szalaggal. 2 Mindegyik sza-

lagról vágjunk le darabokat és cso-

mózzuk a karikára, a végeit vágjuk

le srégen. 3 Vágjunk le az ol dal -

csípőfogóval darabokat az effekt-

drótról és csavarjuk rá néhányszor

a karikára. Most fűzzük rá tetszés

szerinti távolságban a színben hoz-

záillő pillangógyöngyöket és paillet-

tákat. Ahhoz, hogy ezek kiálljanak,

tekerjük össze a drótot egy rövid

szárrá. Feszítsük meg az így díszí-

tett drótot néhányszor srégen, át a

karikán, közötte mindig tekerjük rá

egyszer a karikára a rögzítés miatt.

4 Kössünk a chiffonszalagból egy

masnit akasztónak. Végezetül hajt -

sunk minden szalagot, gyöngyöt és

paillettát formára. El is készült az

ablakdekoráció.

SZERSZÁMOK
Ékszerész - oldalcsípőfogó
(Cikkszám 700778) lásd főkatalógus 2013 / 14  581. oldal

Olló

TIPP
Természetesen készíthetünk karikát más 
színárnyalatban (pl.: sárga / zöld, fehér / krém,
ibolyakék / piros, stb.) is. Válasszon a szalag-
jaink széles kínálatából, 2013 / 14-es főkata-
lógusunk 479. oldalától.


