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Ezt az élénk őszi függődíszt a legkisebbeknek is sikerül 
elkészíteni! A színes őszi levelek vídáman hintáznak már 
gyenge léghuzatban is. 

1 A stancolt ívből készült csiga 
függődíszt még kibontatlan, sík ál-
lapotban tetszés szerint színezzük, 
a fenti fényképen viaszkrétát hasz-
náltunk erre. 2 Ezzel a lyukasztóval 
különböző színű tonpapírból vagy 
motívumfotókartonból leveleket vá-
gunk ki. 3 Most pedig a leveleket a 
csiga függődíszre erősítjük: ehhez 
a varrócérnát a levélszárra köt-
jük, egy tűvel (pl. egy szúrótűvel) a 
kartonba lyukat szúrunk, a cérnát 

befűzzük és egy másik levéllel rög-
zítjük. Ragasztáshoz ragasztóstiftet 
használunk. Néhány levelet közvet-
lenül a kartoncsigára ragasztunk. 
4 A kész függődíszt egy zsinórral 
akaszthatjuk fel. 

Ragasztóstift Kid´s glue - CREALL
(Cikkszám 401701) 

Előszúrótű hegyes
(Cikkszám 401447)
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Levélforgatag

 Csiga függődísz - 
stancolt ív 

Egyedi függődíszek 
készítéséhez kartonból, 
szépen stancolt, festhető, 
ragasztható, stb.
Méret: Ø kb. 21,8 cm
Magasság: kb. 25 cm
Szín: fehér
Vastagság: 400 g / m²

1 ív = 2 csiga függődísz!
 400835  per ív ...................................  410,— 
  20  ívtől ................................  350,— 

 Softywax - JOVI 

15 különböző színben egy kartondobozban.
Vastagság: Ø 10 mm
Hossz: 58 mm 
 500730  15 db/ cs.  ..........................  1.080,— 

 Motívumos fotókarton nagyméretű - kert 

 Egyoldalúan nyomtatott, 13 különböző motívum.
Méret: 50 x 70 cm
Vastagság: 270 g / m² 
 400613  13 lap/ cs.  .........................  4.010,— 

 Lyukasztó 
Super Jumbo - 
juharlevél 

 Alkalmas 280 g / m² 
vastagságú papírhoz 
és kartonhoz.
Motívumméret: kb. 4,5 cm 
 401091  per  db  ..............................  3.150,— 

 Tónuspapír(natúrpapír) 130 g / m² 
Méret: 50 x 70 cm
vastagság: 130 g/m²

Színek + számok:
Citromsárga-12, banánsárga-16, 
narancs-20, szarvasbarna-81
A színek számát kérjük megadni!
Csomag = 10 egyszínű ív!
 401476 ..  10 lap/ cs.  ........................  720,— 
  10   cs. /-tól/szín ................  690,— 
40147618 10 lap/ cs. , arany ..........  1.710,— 
  10  cs./-tól/ arany .........  1.620,— 

 Varrócérna 
Szálvastagság: 120
Alapanyag: 100 % polyészter
Mosható: 95 °C-on 
Szín: sárga
 50146610  kb. 1000 m/tekercs ........  640,— 

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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