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BARKÁCSOLÁS MIKULÁSRA

Tarka mikuláscsizma 

ALAPANYAG

 Mikuláscsizma - juta 

Készre varrt, 
ideálisan hímezhető, 
ragasztható 
és festhető.
Méret: kb. 28 x 28 cm, mandzsettával
Szín: natúr
 50 11 35  per  db  .....................................  490,— 
  10   db -tól .................................  460,— 
  100   db -tól ...............................  430,— 

 Mikuláscsizma - fi lc 

Készre varrt, 
ideálisan hímezhető, 
ragasztható 
és festhető.
Méret: kb. 22 x 38 cm
Szín: piros
 30 14 29  per  db  .....................................  580,— 

 Rövidszőrű plüss 

 Ideális mikulás 
szakállakhoz, 
sapkákhoz, stb. 
Méret: kb. 35 x 50 cm
Vastagság: kb. 1,2 cm (360 g / m²)
Alapanyag: 85 % akril és 15 % poliészter 
 30 06 83  per  db  ..................................  1.540,— 

 Szóródísz előnyös csomag csillag - fi lc 
2-féle. 
Méret: kb. 2,7 cm (kb. 160 db), 
 kb. 4,3 cm (kb. 120 db)
Vastagság: kb. 3 mm
Szín: aranysárga
 60 25 36  per  cs.  ..................................  2.740,— 

 Szóródíszek előnyös 
csomag hópehely - fi lc 
2-féle. 
Méret: Ø kb. 3,8 és 6,8 cm
Vastagság: ca. 3 mm
Szín: fehér
 60 04 57  140 db/ cs.  ............................  2.740,— 

 Fagyöngyök 
Méret: Ø kb. 10 mm
Furat: Ø kb. 2,5 mm

Színek + számok:
fehér-01, natúr-03, sárga-10, narancssárga-20, 
kárminpiros-30, pink-40, világoszöld-51, 
mohazöld-59, középkék-65, sötétkék-69, 
lila-74, sötétbarna-89, fekete-90, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!
 70 06 62 ..  60 db/ cs.  .............................  400,— 
Perlé hímzőfonal - ELISA
(Cikkszám 501458.. különböző színekben)

Hímzőtűk, tompa - PRYM, Nr. 18
(Cikkszám 500198)

 Hímzőcsillag fi lc 

Tűajánlat: hímzőtű - tompa 
 (cikkszám 500199) 
 vagy hímzőtű műanyag 
 (cikkszám 401414) 
Fonalajánlat: osztott hímzőfonal 
 (cikkszám 501460..), 
 fényes hímzőfonal 
 (cikkszám 501461..) 
 vagy kötőfonal (501459..) 
Méret: Ø kb. 13 cm
Vastagság: 2 mm
 50 19 05  6 db/ cs.  .................................  1.140,— 

 Filczsinór - 5 mm 
Szélesség: 5 mm
Vastagság: kb. 3 mm

Színek + számok:
sárga-10, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 20 ..  10 m/ cs.  ...............................  870,— 

 Szóródíszek 
csillag - fi lc 

3-féle színben.
Méret: kb. 4,5 és 6 cm
Vastagság: kb. 3 mm
Szín: krém / piros / bordó
 60 26 39  72 db/ cs.  ...............................  2.600,— 

Ilyen egyszerű: A fi lc szóródíszeket, a hímzőcsillagot és a jutacsizmát hímezzük ki perlé hímzőfonallal és 
gyöngyökkel. A fi lc szóródíszeket természetesen akár simán ráragaszthatjuk. Rövidszőrű plüssből (kb. 5 x 40 cm) 
ragasszunk egy mandzsettát. A kész csizmát töltsük meg és zárjuk le fi lcszalaggal.

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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