
A pamut kenyérkosár kenyérrel és péksüteménnyel, de akár 
gyümölccsel és zöldséggel is megtölthető. A klassz mintákat 
a kék különböző árnyalataiban parafadugóval és textilfes-
tékkel egyszerűen nyomjuk rá.

1 A kenyérkosarat lefestés előtt 
öblítő nélkül mossuk ki, készítsük ki 
és hagyjuk megszáradni. 2 A textil-
festéket öntsük egy tálkába. A par-
afadugót márthatjuk közvetlenül a 
tálkába is, vagy egy ecsettel is fel-
vihetjük rá a festéket. Válasszunk ki 
különböző méretű, formájú és struk-
túrájú parafadugókat. Minden szín-
hez csak egy pecsétnyomót hasz-
náljunk. Csak a színt pecsételjük a 
pamutanyagra. A másik kezünkkel 
az anyagot belülről nyomjuk ellen-
tétes irányba. Két szín egymás-
ra nyomása előtt hagyjuk az elsőt 
megszáradni. Rögzítsük a színt: 
Száradás után egy kendővel takar-
juk le és vasaljuk ki (5 perc pamut-

PARAFADUGÓ-PECSÉT PAMUTTERMÉKEKEN

Kenyérkosár 
hálaadásra

beállítás). Ezután a kenyérkosarat 
30°C-on kifordítva mossuk ki.

TERKÉK TIPP

Színminta

Kenyérkosárkendő

Készre varrt kendő csipekbordűrrel erős 
damasztból, beszőtt aidamintával keresztsze-
mes hímzéshez. Hímzőfonal nélkül.
Méret: kb. 45 x 45 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 60 °C
 501873  per  db  ..............................  3.530,— 
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Kenyérkosár

Kis szövetkosárka, minta nélkül, ideális élel-
miszerek vagy kisebb tárgyak tárolására.
Méret: Ø kb. 20 x 15 cm
Méret 
visszahajtot 
peremmel: Ø kb. 20 x 10 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 340 g / m²
Szín: natúrfehér
 501864  per  db  .................................  760,—  
 ab  10   db  ..............................  740,— 
 ab  100   db  ............................  710,— 

Parafadugó - 
előnyös csomag

Kiváló barkácsdugó, kötetlenül válogatott, 
jól keverve többfajta méretben és formában: 
üvegdugó, gombadugó, hordódugó, stb.

Menny.: 1 kg (kb. 800 db – mérettől függően)
 101060  per  cs.  ..............................  3.370,— 

Ruhafesték világos 
szövethez - JAVANA

Könnyű, folyékony 
festék krémes 
karakterrel. Puha és 
bársonyos világos 
szöveten. 
● vízbázisú, ezáltal vízzel higítható
● egymás között keverhető
● erős színű és fényű, időjárásálló
● rögzítése vasalással vagy szárítással 
 a levegőn
● mosásálló 60 °C

Színek + számok: 
citromsárga-12, aranysárga-13, narancs-20, 
világospiros-31, kárminpiros-33, bordó-39, 
pink-43, májuszöld-53, zöld-54, 
sötétzöld-59, azúrkék-60, türkizkék-63, 
royalkék-65, ibolyakék-70, levendula-75
A színek számát kérjük megadni!
 501326 ..  50 ml/üveg ...................  1.090,— 
 501327 ..  500 ml/üveg .................  4.940,— 

Festék- és mindenes tálka
(cikkszám 500667)

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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