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Virágos 
kulcstartók
A bőr egy alapanyag ezer éves hagyománnyal. Korábban 
nedvesség és hideg védelmeként szolgált. Ma a bőrt már 
nagyon sokoldalúan alkalmazzák és természetesen ékszer-
készítésnél sem lehet lemondani róla.  

1 A tulipán mintát 2 x a bőr-
maradványok hátoldalára egy puha 
ceruzával átrajzoljuk és egy ollóval 
kivágjuk. 2 A kulcstartó karikát egy 
horgonycsomóval a bőrszíjra rögzít-
jük. Itt a bőrszíjjal egy hurkot kötünk 
és ezt a kulcstartó karikán keresz-

tül áthúzzuk. Mindkét véget a hu-
rokba helyezzük és jól meghúzzuk. 
3 Mindkét bőrrészt a sima felülettel 
kifelé pontosan egymásra helyez-
zük és a széleken egy előszúró 
tűvel kb.  3 – 5 mm-es méretű furato-
kat szúrunk. Ahhoz, hogy az asztalt 
ne rongáljuk meg, ajánlunk egy alá-
tétet, pl. vágóalátét, fadeszka, stb. 
A bőrszíjat a bőrvirág közepébe he-
lyezzük és a tulipánrészeket három 
moulinefonallal összevarrjuk. 4 Ki-
sebb köröket bőrből és fi lcből kivág-
juk, mindkettőt a közepén kilyukaszt-
juk és a két bőrszíjra felfűzzük. 
Díszítésnek még tetszés szerint 
különböző gyöngyöket fűzhetünk 
fel, mielőtt elcsomóznánk. Készen 
is van a virágos kulcstartónk!

Ha még egy kicsit színesebbé szeretnénk 
tenni, akkor a bőrdarabokat még Deko 
Painter-rel díszíthetjük.
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Univerzális olló profi  jobkezes - FISKARS
(Cikkszám 200283)

Univerzális olló profi  balkezes - FISKARS
(Cikkszám 200712) 

Előszúrótű hegyes
(Cikkszám 401447)

Vágóalátét - 22 x 30 cm
(Cikkszám 200594) 

Varrótű Nr. 22 - tompa PRYM
(Cikkszám 500199) 

Revolver lyukasztófogó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) 
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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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ALAPANYAG
 Barkácsbőr - 
darabok 

 Nagyon szép, puha minőség. Ollóval kivá-
lóan vágható. A maradék darabok bőrfeldol-
gozó üzemek, mint a bútormanufaktúrák 
maradványtermékei és tartalmazhatnak 
nyomokban jelöléseket, varratokat és lyu-
kakat. Megfelel az EU és DGM károsanyag 
irányelveinek. Tenyérméretek kb. DIN A5-ös 
méretig. Színek és a méretek változóak. 
Kötetlenül válogatott. 
 501174  500 g/ cs.  ..........................  1.650,— 
 501893  1000 g/ cs.  ........................  2.970,— 

 Kulcstartó karika 

 Használható kulcstartó 
karikának a saját készítésű díszekhez.
Méret: Ø kb. 25 mm
Vastagság: 1,4 mm
Szín: ezüst 
 700019  100 db/ cs.  ........................  1.220,— 

 Kerek - bőrszíj 

 Vastagság: Ø kb. 2 mm
Hossz: egyenként 1 m

Színek + számok: natúr-03, narancs-20, 
piros-30, borvörös-32, zöld-50, középkék-60, 
sötétbarna-80, középbarna-85, fekete-90
A színek számát kérjük megadni! 
 700736 ..  5 db/köteg ......................  920,— 
  5  kötegtől/szín ...............  890,— 

 Kongogyöngyök 

 Színes gyermek-
gyöngyök fűzéshez, 
11-féle színben.
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm 
 700860  1000 db/ cs.  ......................  1.650,— 

Moulinefonal - ANCHOR
(Cikkszám 501460.. különböző színekben) 

Deco Painter - matt MARABU
(Cikkszám 501318.. különböző színekben)



Sablon 1:1

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
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megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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