
Fonott kosár
1 Hajtsuk enyhén felfelé a karton-
kosárka oldalrészeit. A belsején rög-
zítsük a háncsszalag elejét  ragasz-
tószalaggal. 2 Most fonjuk be a 
háncsszálat a kartonrészek közé. 
Közben ügyeljünk arra, hogy a kosár-
ka formája megmaradjon. A már be-
font háncsszálakat mindig toljuk le-
felé, hogy ne maradjanak lyukak. Kb. 
5 mm-re a felső peremtől fonjunk, 
majd rögzítsük szintén a végeit ra-
gasztószalaggal. 3 Lezárásként ra-
gasszunk fel a felső peremre egy 
pipatisztítót (zseníliadrót). 4 Díszít-
sük a kész kosárkát öntapadó fi lc-
napraforgókkal. 

BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Hálaadás-kosárka
Ezeket a csinos kosárkákat, megtöltve mezei gyümölcsökkel, 
gabonával és gyümölcsökkel, a templomban vagy az osz-
tályteremben is dekoratívan felállíthatjuk. A füles kosárkát 
öntapadó szövetszalaggal díszítjük, a fonott kosárkát pedig 
fonott háncsszalaggal. 

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
Vásárlói levél 2015-08

Füles kosárka
1 Tűzzük össze a kartonkosarat 
és toljuk bele a fület, esetleg rög-
zítsük barkácsragasztóval. 2 Most 
díszítsük tetszés szerint a - Fabric 
Tape-Trend - öntapadó szövetsza-
lagokkal. 3 A kész kosárkát díszít-
sük öntapadó fi lcalmákkal és fi lc-
napraforgókkal. 

ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó
Univerzális barkácsragasztó, papírhoz, 
kartonhoz, fához, dekorgumihoz, fi lchez, 
ékszerkövekhez, mozaikhoz, stb. 
Mennyiség: 80 ml / üveg
 400298  per db  .............................. 1.180,—

Ragasztószalag, olló
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Fonható kosárka

Fonható kosárka

Alja:  Ø kb. 5 cm
Nyílás:  Ø kb. 12 cm
Magas.: kb. 7 cm
Vastag.: 350 g / m²
Szín: fehér
 400879  per db  ................................. 100,—
  10  db-tól  ............................... 90,—
  100  db-tól  ............................. 80,—

Raffi a Multicolour
5 színben összeillő, 
színes háncsköteg, 
sokoldalúan használható.
Hossz:  50 – 50 m

Színek + számok:
sárga árny. / zöld-10, piros árny. / moha-
zöld-30, pink árny. / zöld-43, zöld árny. / kék 
árny.-50, ibolyakék árny.-70, barna árny.-80
A színek számát kérjük megadni! 
 301148 ..  50 m/tekercs ................ 1.640,—

Pipatisztító
(Cikkszám 301129.. sárga-10 vagy kül. színek) 

Szóródísz napraforgó – fi lc
(Cikkszám 600537)

Füles kosárka 

Füles kosárka

Előstancolt kosárka tónuskartonból barkács-
leírással.
Méret: kb. 13 x 14 cm
Magasság fül nélkül: kb. 7 cm
Vastagság: 220 g / m²
Szín:  fehér 
 400878  20 db/cs.  .......................... 2.260,—

 Fabric Tape-Trend 

100% pamutból készült ragasztó-
tekercs nyomtatott felülettel.  
Szélesség: 15 mm
Hossz:  egyenként 4 m

Színek + számok:
piros árny.-30, rózsaszín/ibolyakék árny.-40, 
zöld árny.-50
A színek számát kérjük megadni! 
 401653 ..  3 tekercs/cs.  ................ 1.960,—

Szóródísz alma – fi lc
(Cikkszám 602677)

Szóródísz napraforgó – fi lc
(Cikkszám 600537)


