
Az előrajzoláshoz egy szublimálóceruza/
Fantomceruza alkalmas, a vonalak egy idő
után eltűnnek önmagunktól. 

Szublimálóceruza / Fantomceruza - JAVANA
(Cikkszám 500128) lásd főkatalógus 2013 / 14  430. oldal
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ALAPANYAG
Szív akasztós dísz

Vattával kitömött párnás 
szív, zsinór akasztóval, 
ideális festeni, nyomtatni, 
varrni, stb.

Párnaméret: kb. 11,5x18 cm
Vastagság: kb. 5,5 cm
Teljes hossz: kb. 27 cm
Alapanyag: 100% pamut
Minőség: 180 g /m2

Szín: fehér

501665 per db ................................550,—

Textil Sunny - JAVANA

 briliáns és élethű 
 egymás között keverhető 
 puha és selymes az anyagon 
 vízalapú, ezáltal vízzel higítható 
 erős színű és fényű, időjárásálló 
 rögzítése vasalással vagy szárítással a 

levegőn 
 minden alaphoz és szövethez a meg-

felelő festéktípus 
 minden technikára alkalmas (festés, szita- 

és pecsétnyomás, airbrush stb.) 
 kombinálható Javana selyemfestékekkel
 mosásálló 60°C-ig

Színek + 
számok:
fehér-01, 
citromsárga-12, 
aranysárga-13, 
narancs-20, v.piros-31, kárminpiros-33,
bordó-39, pink-43, májuszöld-53, brillant-
zöld-54, sötétzöld-59, azúrkék-60, türkizkék-
63, royalkék-65, ibolyakék-70, levendula-75,
sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
501326 .. 50 ml /üveg ..................1.000,—
501327 .. 500 ml /üveg ..................4.610,—

Fagolyó furattal Ø 15 mm - bükkfa 
(Cikkszám 101810) lásd főkatalógus 2013 / 14  82. oldal

Fagolyó furattal Ø 40 mm - bükkfa
(Cikkszám 101814) lásd főkatalógus 2013 / 14  82. oldal

Perlenmaker - Pen
(Cikkszám 501351.. krém-02, rubin-30, pasztell rózsaszín-40) 
lásd főkatalógus 2013 / 14  413. oldal

Hajdísz
(Cikkszám 301126.. ezüst/arany-95) lásd FK 2013 / 14 239. oldal

Cikk-cakkos szalag - 5 mm
(Cikkszám 501500.. piros-30) lásd FK 2013 / 14  433. oldal

Extra sticky Tape - ragasztófólia 12 mm
(Cikkszám 501531) lásd főkatalógus 2013 / 14  407. oldal

Olló, fekete filctoll, fedőfehér, ecset

1 Fessük le az angyal testét fedően

kárminpiros textilfestékkel és hagy-

juk jól megszáradni. 2 A feliratot ír -

juk fel krém színű Perlenmaker -

Pen festékkel, a pöttyöket a szárnyra

rubin és pasztell rózsaszínnel. 3 Fűz -

zük át a szív akasztózsinórját elő -

ször a kicsi, majd a nagy fagolyón

és csomózzuk meg felül. 4 Raj zol -

junk egy arcot fekete színű filctollal

a fagolyóra, emeljük ki a szemeit

fedőfehérrel. 5 Rögzítsük a műhajat

kétoldalú ragasztószalaggal extra

sticky Tape a fejhez. Rögzítsük a pi -

ros, cikk-cakkos szalagot barkács -

ragasztóval. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-04

ANGYALSZÍV BARKÁCSOLÁS

A te védőangyalod
Egészen egyszerűen készíthető egy szövetszívből és fagolyóból
egy vidám védőangyal, aki kedvesen végigkíséri a napunkat. 


