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SZERSZÁMOK

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.

1 Töltsünk le a webáruházból mintá-
kat vagy készítsünk saját magunk. 
Helyezzük a szegesképre, rögzít-
sük ragasztószalaggal és nyomkod-
juk át a vonalakat vonalzóval és go-
lyóstollal a fára. 2 Üssük bele a sze-
geket minden vég- sarok- és össze-
kötőpontba. Közben mindig hason-
lítsuk össze a mintával. A golyó aka-
dálymentes gurulásához a szege-
ket lehetőleg egyenesen üssük be. 
3 A labirintus kifeszítéséhez hasz-
náljunk kb. 1 m hosszú gyapjúszálat: 
Kössük hozzá a szálat az egyik szeg-
hez dupla csomóval és feszítsük ki 
a minta szerint. A végét csomóz-
zuk meg ismét jól és dolgozzunk 

tovább a következő szállal. 4 Te-
gyük bele az üveggolyót és már 
mehet is! 
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 Szegeskép üres 

 A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. A 
lapok extra vastag 20 mm-es nyárfafurnérból 
ideálisak az első szegelő kísérletekhez. A rá-
lézerezett motívumokat a szegelés előtt le is 
festhetjük. A formákat úgy alakítottuk ki, hogy 
ideális legyen a szálgrafi kához / szálfeszítő 
képekhez. Ha a szegeket fonallal feszítjük ki, 
csodás hatások alakulnak ki. 
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, 
          stb. kérjük hozzárendelni.
Méret:  200 x 200 mm
Vastagság: 20 mm 
 101897  per  db  .................................  480,— 

Díszítőszeg 25 mm  
Formás, félkör alakú, 
sárgarézzel bevont.
Fej: Ø 6,5 mm
Hossz: 25 mm
101725 kb. 100 db/ cs.  .....................  650,— 
 101955  kb. 1000 db/ cs.  ................  4.090,— 

Üveggolyók  

Színes üveggyöngyök,
különösen kedvező áron. 
Méret: Ø kb. 16 mm
 600110  100 db/ cs.  ...........................  750,— 

Gyapjú - Easy ELISA  

Ideális iskolai gyapjú, 
sokféleképpen alkalmaz-
ható, mosógéppel mosható.
Hossz: kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok: 
fehér-01, teve-03, 
sárga-10, neonsárga-11, 
neonnarancs-20, piros-30, 
borvörös-32, rózsaszín-40, neonpink-41, 
rapidzöld-50, világoszöld-51, neonzöld-52, 
világos olíva-54, világoskék-61, babykék-62, 
türkiz-63, királykék-65, orgona-72, lila-74, 
sötétbarna-89, fekete-90, szürke-95
A színek számát kérjük megadni!
 501471 ..  50 g / gombolyag ............  440,— 

KREATÍV 
SZEGESKÉP

Színes
golyólabirintus
Csodás ügyességi játék osztálymunkának: Mindenki elkészíti 
a saját labirintusát és odaadja az osztálytársának játszani. 
A különösen kreatívok saját mintákat fejlesztenek ki.

Kalapács 100 g - PEBARO  

Lakkozott és íves kőrisfanyél, ékelt és 
műgyantával öntött, ezáltal nem mozog töb-
bet, a fejet a süllyesztésnél megerősítettük, 
porbevonatú, DIN 1041, GS által bevizsgált 
minőség.  

 200253  per  db  .................................  2110,– 

Golyóstoll, vonalzó, ragasztószalag, olló
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