
SZERSZÁMOK
Szúrótű
(Cikkszám 70787) lásd
főkatalógus 297. oldal

ALAPANYAG
Lámpástasak - szívek
(Cikkszám 21725) lásd tavaszi kínálat 47. oldal

Lámpástasak - Uni
(Cikkszám 21722) lásd tavaszi kínálat 47. oldal

Szív - vlies
(Cikkszám 67161) lásd tavaszi kínálat 77. oldal

Szalvéta - Dolly
(Cikkszám 20279) lásd tavaszi kínálat 81. oldal

Deko Painter matt 3 – 4 mm - MARABU
(Cikkszám 2282.. cseresznye-30) lásd FK 368. oldal

Perlmaker - Pen
(Cikkszám 2339.. rubin-30) lásd FK 385. oldal

Szaténszalag - szív 7 mm
(Cikkszám 7749) lásd főkatalógus 449. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 7770.. rózsaszín-40) lásd FK 448. oldal

Bársonyszalag - 5 mm
(Cikkszám 7756.. piros-30) lásd főkatalógus 449. oldal

Katicabogár - fa 2,5 cm
(Cikkszám 72195) lásd főkatalógus 463. oldal

Marvin Barkácsragasztó - BEROL 500 ml
(Cikkszám 19141) 
lásd főkatalógus 243. oldal

HANGULATOS TREND 

Egy szívélyeséggel teli tasak
Lámpástasak - Uni
1 Vegyük le a szalvéta legfelső ré te-

gét, majd a tasak egyharmada alat-

ti részt ragasszuk körbe a szalvétá-

val. A száradási idő után rögzítsük a

fodros szalagot a szalvéta felső pe -

reméhez. 2 Most ragasszuk fel a

vlies-szívet a közepére, majd egy

szúrótűvel szúrjuk át háromszor a

kontúrokat kb. 5 mm távolságra és

végül rajzoljunk egy piros szívet Deco

Painter-rel. 3 A felső peremre húz-

zunk vonalakat a tasakra egy vonal-

zó és Deko Painter segítségével. A

hullámvonalakhoz használjuk egy -

szerűen a peremet sablonként és

végezetül díszítsük a vonalak köz-

tes részeit Perlen  maker-rel (gyöngy -

készítő) és szaténszalaggal. 

Lámpástasak - szív
1 Egyszerűen csak ragasszuk rá a

különböző színű szíveket a szív ala -

kú kivágásokra. 2 Tegyünk körbe a

peremre piros színű szaténszalagot

majd díszítsük szalaggal és katica-

bogárral. 

Nagyon egyszerűen han-
gulatos légkört teremteni?
Ezeket az egyedülálló 
lámpástasakokat ünnepek-
re és különleges alkal -
makra teremtették. A leg-
különfélébb módszerekkel
dekorálhatóak. Ezen felül 
a tasak további alkalmazási
területet kínál ajéndék cso-
magolásaként egy szemé -
lyes üzenettel. 

TIPP

A tasak jobb tartása érdekében ajánlatos egy
kevés homokot ill. kavicsot beletenni, vagy a
teamécsest állítsuk bele egy üvegbe, hogy a
szél vagy a huzat ne borítsa fel. 

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

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2011-04


