
1 Vágjunk le a Hardanger szövetből
egy kb. 19x25 cm-es darabot. Vág -
junk le a virágmező mintájú pamut -
szövetből egy kb. 19 x 9 cm-es
darabot, a felső élet hajtsuk le kb. 1
cm-t, majd ragasszuk barkácsra-
gasztóval a Hardanger szövet aljá-
hoz, végül hagyjuk jól megszáradni.
2 Rajzoljuk elő a virágokat szubli-
málóceruzával. A vonalak önma-
guktól eltűnnek egy idő után. 3 Raj -
zoljuk fel a virágokat a ruhafestő
filctollal és hagyjuk rövid ideig meg -
száradni. 4 Varrjuk fel a különböző
méretű gombokat gyöngyfonallal. 
5 Hímezzük fel a virágok szárait és
leveleit gyöngyfonallal. Ehhez a
hátsó hímzést alkalmazzuk, minden

ALAPANYAG
Szövetszabás virágmező
(Cikkszám 501544.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  432. oldal

Hardanger szövet
(Cikkszám 501440.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  439. oldal

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

Gombok - kevert csomag
(Cikkszám 501149) lásd főkatalógus 2013 / 14  434. oldal

Gyöngyfonal ELISA Nr. 5
(Cikkszám 501458.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  442. oldal

Texi mäx SZABVÁNYOS - JAVANA
(Cikkszám 501337.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  411. oldal

Képkeret klasszikus - tűlevelű fa DIN A5
(Cikkszám 100229) lásd főkatalógus 2013 / 14  84. oldal

Képkerethátlap - DIN A5
(Cikkszám 100255) lásd főkatalógus 2013 / 14  84. oldal

Kitömővatta
(Cikkszám 500237) lásd főkatalógus 2013 / 14  456. oldal

szálat varrjunk el a hátoldalán. 6 A
szövet 3 élét hajtsuk vissza kb. 1,5
cm-t és ragasszuk rá a képkeret
hátoldalára. Ügyeljünk arra, hogy
az akasztó fent található. A 3D-
hatáshoz töltsünk bele némi vattát a
nyitott oldalán keresztül és tömköd-
jük egy pálcával vagy hasonlóval a
sarkokba. Így tömjük ki enyhén a
teljes felületet. Tegyük rá a szövet
nyitott felét szintén a karton hátlap-
jára és ragasszuk rá. 7 Tegyük a
kész képet a képkeretbe és rögzít-
sük a fémfülekkel. 

Természetesen ezt a képet csak le is festhet-
jük vagy ki is hímezhetjük. 

TIPP

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 400383, 400025) lásd főkatalógus 2013 /14  258. oldal

Hímzőtű Nr. 22 - tompa
(Cikkszám 500199) lásd főkatalógus 2013 /14  442. oldal

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

TEXTILKÉP KÉSZÍTÉSE

Egy 
virág-
mező
neked!
Ehhez a 3D képhez különböző 
alapanyagokat és technikákat kombinálunk, nem 
szükséges hozzá varrógép. A szöveteket csak egyszerűen
ragasszuk össze, a virágokat felfestjük, a leveleket és a szára-
kat ráhímezzük, így rövid idő alatt csodás ajándék készül. 


