
Táskadísz
1 Vágjunk ki a bőrdarabokból hat 
háromszöget (oldalhossz kb. 3,5 
cm) vagy más formát (pl.: négyzet, 
virág, ...). Stancoljunk a közepé-
be revolver lyukasztófogóval egy 
lyukat. 2 Vágjunk le a velúrszalag-
ról / Alcantara szalagról egy kb. 40 
cm-es darabot. Lent csomózzuk 
meg és fűzzünk fel egy bőrdarabot 
és egy fagolyót felváltva, majd zár-
juk le egy csomóval. Fűzzük bele a 
karabínert és csomózzuk meg. 

Kulcstartó
1 Vágjunk le hat, kb. 20 cm hosszú 
darabot a velúrszalagról. 2 Fűzzük 
bele a kulcstartó karikába úgy, hogy 
minden vége azonos hosszúságú 
legyen. Egy további kb. 30 cm hoss-
zúságú velúrszalaggal kössük át és 
csomózzuk meg. 

Divatos kiegészítők, amelyek pofon egyszerűen elkészíthető-
ek. Különösen egyszerű és hatásos a velúrbőr részek színezé-
se akrilfestő fi lctollakkal. 

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.

BARKÁCSTIPP
Vásálói levél 2015-04

Nyakba akasztós táska / 
Táska apróságoknak
1 Varrjuk össze a mellékelt fonó-
madzaggal a bőrrészeket és ha 
szeretnénk, rögzítsük az akasz-
tóhurkot. 2 Színezzük az elejét Tri-
ton Acrylic Paint Marker fi lctollal.
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Táskadísz / kulcstartó
Velúr- alcantaraszalag 
Puha, selymes, velúrhoz hasonló textilszalag 
(bőrutánzat) fonó- és kötőmunkához .
Szélesség:  kb. 3 mm
Vastagság:  kb. 2 mm 

Színek + számok: 
natúr-03, borvörös-32, olívazöld-55, 
fenyőzöld-59, középkék-60, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 700733 ..  per  fm  .............................  190,— 

Valódi 
bőrdarabok
Nappabőr, puha 
minőség, ollóval 
vágható, a szín és 
méret változó! 
 501174  500 g/cs.  .......................... 1.630,—

 Karabíner  
Összméret:  kb. 38 x 16 mm
Szín:  ezüst
 700358  per db  ..................................110,— 
  20  db-tól  ............................... 90,—

Kulcstartó karika 
Méret: Ø kb. 25 mm
Vastag.: kb. 1,4 mm
Szín: ezüst
 700019  100 db/cs.  ........................ 1.220,—

Revolver lyukasztófogó KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd főkatalógus 2014 / 15  159. oldal

Fagyöngyök Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. natúr-03) lásd FK 2014 / 15  544. oldal

Nyakba akasztható táska apróságoknak
Nyakba akasztható 
táska - bőr
Eredeti velúrbőr előstan-
colt lyukakkal és felsze-
relt patenttal, két darab 
fonózsinórral. 
Méret:  kb. 7,5 x 9 cm
Szín:  natúr
 501172  per db  ................................. 640,—

Varrótű - hegyes PRYM 
Méret: Nr. 22
Hossz: kb. 4 cm
 501064  25 db/levél .......................... 980,—

Triton Acrylic Paint fi lctoll vékony - 
SOLO GOYA
● vízbázisú 
● matton szárad 
● időtálló felszívó felületen 
● lenvászon, karton, papír, kő és fém 
 festéséhez 

Vonalszélesség:  kb. 1 – 4 mm

Színek + számok: 
fehér-01, világos eredeti 
sárga-10, arany-18, eredeti narancs-20, 
cseresznyepiros-35, sárgászöld-52, pri-
mérkék-61, orgona-72, liláspiros-76, sötét 
oxidbarna-80, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501735 ..  per db  ............................. 990,—

PP
Fedezze fel a színesen válogatott nappabőr 
termékeinket. Színválasztás nem lehetséges! 
Egyszerűen csak varrjuk össze a mellékelt 
fonózsinórral. . 
Schlüsseltäschchen - 
Leder

Méret: kb. 5,5 x 8,5 cm
 501170  per db  ................................. 510,—
Gyermek pénztárca - 
bőr

Méret: kb. 7,5 x 8 cm
 501171  per db  ................................. 500,—
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