
A sütőformákból és a tortaalátétekből képkereteket készít-
hetünk gyermekfotókhoz. Ideális anyák- és apáknapjára! 

 BARKÁCSOLJUNK SÜTŐFORMÁKKAL

Képkeret 
másként

1 A képkeretnek a hátulját fedjük 
be szövettell: A szövet kivágásánál 
minden oldalon kb. 2 cm-t hagy-
junk rá.  A kartonfelszínt ragasztóz-
zuk be és nyomjuk rá a szövetet. A 
hátlapra illesszük be és ragasszuk. 
2 A kész hátlapot helyezzük bele a 
keretbe és rögzítsük. 3 A gyermek-
fotót kör alakban Ø kb. 5 cm vágjuk 
ki. 4 A színes sütőformákat fordítsuk 
ki úgy, hogy a színes oldala legyen 
belül, majd ragasszuk bele a képet.  
Kedvünk szerinti méretben kicsi 
és nagy virágokat alakíthatunk ki 
sütőformából és torta alátétből. 5 A 
papírszívószálakból a kívánt méret-
ben ragasszunk virágszárat.

TIPP
Pillangót kettő összehajtott sütőformából 
zseníliadrótból és facsipeszből barkácsol-
hatunk:
Csipesz 72 mm-fa natúr
(Cikkszám 101174)

Pipatisztító
(Cikkszám 301129.. különböző színekben)

ALAPANYAG

Képkeret klasszikus
tűlevelű fa

Profi lszéles: kb. 19 mm
Profi lmagas: kb. 16 mm

Méret:    kb. 180 x 240 mm
Képméret: DIN A5 (148 x 210 mm)
 100229  per  db  .................................  780,— 
  10   db -tól .............................  710,— 
Méret:  kb. 240 x 325 mm
Képméret: DIN A4 (210 x 297 mm)
 100227  per  db  ..............................  1.020,— 
  10   db -tól .............................  920,— 

Képkerethátlap

Kemény, szürke 
lap akasztóval.
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm)
 100255  per  db  .................................  200,— 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
 100254  per  db  .................................  250,— 

Patchworkszövetkészlet 
BeaLena - Retro

Méret: kb. 50 x 70 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 138 g / m²
Mosható: 30 °C
 501890  5 db/ cs.  ............................  4.950,— 

 Tányér- és 
csészepapír kerek 

Méret: Ø kb. 10 cm
 400791  1000 db/ cs.  ......................  2.920,— 

 Sütőforma - kerek 

Szín: fehér

Méret alap: Ø kb. 2,4 cm, magasság: kb. 1,6 cm
 401743  300 db/ cs.  ...........................  750,— 
Méret alap: Ø kb. 5 cm, magasság: kb. 2,5 cm
 401744  200 db/ cs.  ...........................  910,— 

 Sütőforma papír 
pöttyök - kerek 
3-féle színben.
Méret alja: Ø kb. 5 cm
Magasság: kb. 2,5 cm
Szín: piros / fehér, zöld / fehér, 
 kék / fehér 
 401845  180 db/ cs.  ........................  2.570,— 

Papírszalmaszál - csíkos
(Cikkszám 401841.. különböző színekben)

Ragasztóstift Kid´s glue-CREALL
(Cikkszám 401701)

Ollót és további anyagokat a 
webáruházunkban talál

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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