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ELŐSZÓ

Megrendelését kb. 3 munkanapos határidővel kapja meg. „Sürgős“ megrendeléseket, amit 12:00 óráig meg- 
kapunk, még aznap postára adunk - természetesen extra szolgáltatásként felár nélkül. 

Iskolák, óvodák és minden más közintézmény:  
utólagos átutalással vagy csekkel 

Kérdés, reklamáció és  
visszaküldemény esetén szívesen 
állunk rendelkezésére

Vásárlók, akik nem közintézményként rendelnek, a 
következő fizetési módok közül választhatnak:

38 év kompetencia
Szuper ár - érték arány
ÁFÁ-s árak  
Mennyiségkedvezmény -6%-ig

Nincs minimális rendelési összeg  
Ingyenes szállítás 23.100,- Ft felett
Gyors szállítás 

Fizetés

Személyes vevőszolgálat
Saját termelő üzem 

az Ön Winkler családja
Karl sen. + Leopoldine , Karl jun. + Maria Aureliaval és Emiliaval

A következő 96 oldalon felfedezheti újdonságainkat, ötleteket, barkácstippe-
ket és építőcsomagokat különböző témákhoz. A Simplex Kids anyagkészleteink 
lehetőséget nyújtanak az egyszerű, technikaterem nélküli vagy szerszámmentes 
barkácsoláshoz. Teljes kínálatunk több mint 10.000 termékkel itt található meg: 
www.winkleriskolaszer.hu

Szívesen látjuk oldalunkon és jó szórakozást kívánunk a böngészéshez és a  
barkácsoláshoz!

www.winkleriskolaszer.hu

Winkler Iskolaszer Kft.
Alsó-Lovarda u. 21.,  
H-9241 Jánossomorja
06 96 565 020
06 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Egyszerű rendelés

Mennyiségkedvezmények
  23.100,- felett  INGYENES SZÁLLÍTÁS
  49.500,- felett  – 2 %
  99.000,- felett  – 4 %
198.000,- felett  – 6 %

Postaköltség áruértéktől függően:
   3.300 Ft-ig csak 1.320,- Ft 
   9.900 Ft-ig csak    990,- Ft 
16.500 Ft-ig csak    660,- Ft 
23.100 Ft-ig csak    330,- Ft
INGYENES SZÁLLÍTÁS 23.100,- FELETT

E-Mail:

Webaruhaz:

Telefon:

Fax:

Level:´

´ ´
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Az aktuális ÁÜF-t megtalálja a www.winkleriskolaszer.hu weboldalon 
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FA -  FŰZŐFORMÁK VIRÁGOK

FA - HÍMZŐKÁRTYA HÚSVÉTI NYÚL

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
MALACPERSELY

SIMPLEX KIDS ÉS ÉPÍTŐCSOMAGOKÚJDONS ÁGOK

1 db = € 109,—

Könnyen, festéssel díszíthető  
szép kulcstartó. A virág közepét  
egy felragasztott domború  
fagomb képezi. Festés után rá kell  
erősíteni a mellékelt kulcstartót, amihez  
a gyerekeknek egy kis segítség kell felnőttől.
Méret: Ø 42 mm 
Teljes hossz: kb. 100 mm
10 22 79 24 db/cs. .................................................................... 2.610,—

Nagyon könnyen  
összeilleszthető  
háromrészes  
mobiltartó.  
Egyénileg díszítve  
festékkel és tollakkal  
minden mobiltelefon  
tulajdonos egy praktikus és dekoratív  
segédhez jut. Jobb stabilitás érdekében  
a részeket ragasztóval fixálhatjuk.
H x Sz x M: kb. 10 x 5 x 13,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 88 per db ........................................................................... 540,—

KULCSTARTÓ 
VIRÁG

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
MOBILTARTÓ

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
SÜNI  CERUZATARTÓ

Nagyon könnyen összeilleszthető hétrészes  
süni. Egyénileg díszítve festékkel és tollakkal  
kellemes íróasztali társak készíthetőek, amelyekben akár 18 ceruza is 
helyet kap. Felnőtt és gyerek is garantáltan örömüket lelik bennük. Kivá-
ló minőségű kivitelezés két alaplappal, hogy a ceruzák stabilan álljanak 
benne. Jobb stabilitás érdekében a részeket ragasztóval fixálhatjuk.
TIPP: Orrnak rendelhető termék (cikkszám 101815).
H x Sz x M: 16 x 11,5 x 7 cm
10 22 85 per db ........................................................................ 1.270,—

Fa - hímzőkártya húsvéti nyúl.  
Ez a hímzőkártya lelkesedést vált ki. Kiváló minőség fából, lézervágott 
szélekkel, szép motívummal és felirattal. Szívünk szerint hímezhetünk 
vele. Továbbá, varrhatunk rá gombokat vagy más díszítőelemeket. 
TIPP: Felakasztani Képakasztó - papír (cikkszám 400294) rendelhető. 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Ajánlott tű: tompa hímzőtű (cikkszám 500199) 
Ajánlott fonal: kötőfonal Easy Elisa (cikkszám 501471..)  
 vagy Pamutfonal Apollo (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 82 per db ........................................................................... 400,—

Ezek a  
nagyszerű  
formák remekül elkészíthetőek  
gyapjúval, fonallal, hánccsal, stb.  
Két fűzőtechnika lehetséges. Vagy a  
külső vonalat fűzhetjük (hímezhetjük),  
vagy a belső motívumra feszítjük ki a  
fonalat (fonalfeszítőtechnika). Ideális kis  
művészeink finommotorikus fejlesztésére, mivel itt  
fűznek, festenek és esetleg ragasztanak is. Olyan remekművek készül-
nek, melyek akár ajándékként, akár dekorációként örömet szereznek. 
A kissé nagyobb furatok gyapjúhoz is alkalmasak és pl. egy műanyag 
hímzőtűvel (cikkszám 401414) is könnyedén lehet dolgozni rajta.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 14 és 8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm 
Tartalom: 2 db (1x virágkeret + 1x virág)
10 22 83 2 db/cs. ......................................................................... 530,—

Nagyon könnyen összeilleszthető hatrészes malacpersely. Egyénileg 
díszítve festékkel és tollakkal minden kis takarékmesternek örömet 
okoz. Jobb stabilitás érdekében a részeket ragasztóval fixálhatjuk -  
de a hátlapot ne ragasszuk fel, hogy a kincsek kivehetők legyenek.
H x Sz x M: kb. 9 x 10 x 5,5 cm 
Vastagság:  kb. 3 mm
10 22 84 per db ........................................................................... 980,—
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KARTONHENGER-AUTÓ

ELŐNYÖS C SOMAGOK

EMBER,  NE MÉRGELŐDJ  - 
POCKET

EDÉNYALÁTÉT MASSZÍV 
FALÉCBŐL

VIRÁG -  TŰZŐDÍSZ

Faléc maradékok dobozban

Ez az óriási doboz tele van különböző tömörfalécekkel. Kár lenne 
ezeket, termelésünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális 
kreatív barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző 
keresztmetszetek és hosszak, különböző fafajták: erdei fenyő, lucfenyő, 
bükk, hárs. Kevert csomag, részben hibákkal, ághelyekkel, repedések-
kel, megvágva, elszíneződve, gyantásan, színes jelzésekkel.
Hosszak: kb. 20 – 300 mm 
Mennyiség: doboz 42,5 x 35,5 x 22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,5 – 7,5 kg)
10 22 93 per cs. ..........................................................................4.460,—

Falap maradékok dobozban

Ez az óriási doboz tele van különböző falapokkal. Kár lenne ezeket, 
termelésünkből származó maradék anyagokat eldobni. Ideális kreatív 
barkácsoláshoz, kutatáshoz és kísérletezéshez. Különböző vastagsá-
gok, méretek és fafajták: többnyire nyárfa, de erdei fenyő, lucfenyő, 
bükk, kemény farostlemez, préselt forgácslap. Kevert csomag, részben 
hibákkal, ághelyekkel, repedésekkel, megvágva, elszíneződve, meg-
nyomva.
Vastagság: kb. 3 – 20 mm 
Méretek: kb. 10 – 300 mm 
Mennyiség: doboz 42,5 x 35,5 x 22,5 cm (33,9 liter, kb. 6,0 – 7,0 kg)
10 22 94 per cs. ..........................................................................4.460,—

Egy virág, mely mindig  
örömet okoz - ideális  
ajándékként! De hogy  
nézzen ki? Melyik anya  
kedvenc virága? A gyerek  
rajzol egy virágot saját  
elképzelése szerint,  
átmásolja a falemezre  
és kifűrészeli. Ha valakinek  
nem sikerülne jól saját virágot  
tervezni, akkor a mellékelt  
sablont segítségül lehet venni.
TIPP: A virág közepéhez  
 rendelhető fagolyó  
 fél (cikkszám 11817).
Teljes hossz:  kb. 600 mm
10 22 90 per db ........................................................................... 830,—

Ez a praktikus edényalátét nagyon egyszerűen elkészíthető a négy 
előgyártott léc összeragasztásával. A gyerekek különböző saját for-
mákat valósíthatnak meg, így tetszetős dizájnok keletkeznek. Ideális 
kezdőknek a terméktervezés szabadon témakörben.
TIPP: Haladók akár fűrészelhetnek is, a léceket különböző szögben  
 összeilleszthetik. Ezáltal számos lehetőség és forma alakulhat.
TIPP: Vízálló enyv rendelhető
Méret: kb. 220 x 220 mm
10 22 78 per db ........................................................................... 830,—

A közkedvelt játékklasszikus megnyerő formátumban. A négy részt egy 
központi lóhere tartja össze - így mindig velünk van a szerencse. A játék 
bármikor szétszedhető, így mindenhova magunkkal vihetjük.  
A játékmezőt saját elképzelés szerint díszíthetjük.
TIPP: Fa - játékbábut (cikkszám 101935..) és dobókockát  
 (cikkszám 101930) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret:  kb. 240 x 240 mm
10 22 89 per db ........................................................................... 960,—

Készítsünk egész egyszerűen egy járművet! A kartonhengerből egy 
gyors versenyautót építünk. Mindenki elképzelése szerint díszíthe-
ti. Hegyen lefele versenyeket rendezhetünk, vagy tologathatjuk is. 
Légvezetővel tényleg gyorsabb az autó? Vagy csak a versenyszámtól 
függ a gyorsaság?
TIPP: Színes papírt (pl. 40147197 vagy 400072) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 100 x 98 x 80 mm
10 22 87 per db ........................................................................... 510,—
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Maszk saját elkészítéshez (gumipánttal)
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló kartonból,  
szépen előstancolt,  
feltehető orral.  
Festhető és ragaszt- 
ható - gyerekpar- 
tikra, stb. 
Méret: Ø 21,5 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 300 g / m2

40 01 77 per db ...................................... 170,— 
 25 db-tól  ................................. 160,— 
 100 db-tól  ............................... 150,—

Tamburin barkácskészlet - karton

Nagyszerű készlet csörgődob előállításához.  
A hatszögletű dobtest kartonból kívánság sze- 
rint festékkel (színesceruza, filctoll, víz- és akril- 
festék), hímzéssel díszíthető. Ezt követően fel- 
fűzzük a mellékelt gyapjúzsinórral és dobonként 
12 csengettyűvel, amit a készlet tartalmaz. A 
zsinór végén lévő műanyag borításnak köszön- 
hetően a befűzés játékosan tű használat nélkül 
lehetséges. Így egyszerűen egyedi mintázatú 
hangszereket készíthetünk, amelyek gondoskod- 
nak az óvodások és iskolások szórakozásáról. 
Tartalom:  
● 12 kartondob 
● 12 gyapjúzsinór 
● 144 csengyettyű 
● 1 leírás

Méret: Ø kb. 15 cm
40 18 24 12 db/cs. ............................... 5.450,—

Fa - pörgettyű üres

 

Egy óriási szórakozás, ami magával ragad  
és egyidejűleg a finom motorikát iskolázza!  
A pörgettyűt ragasztás nélkül dugjuk össze, 
a korong mindkettő oldala díszíthető. Szuper 
pörgés. A pörgettyűverseny kezdődhet!
Alapanyag: rétegelt lemez 
Méret: Ø kb. 70 mm 
Magasság: kb. 55 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 88 per db ...................................... 410,—

Gyöngy - szív

Ez a kedves felakaszt- 
ható szív gyorsan elké- 
szíthető. A fagolyókat a  
drótformára felfűzzük,  
a faszívet a mellékelt  
madzaggal rögzítjük és készen is van egy  
aranyos barkácsmunka vagy anyák napi aján-
dék. A fagolyókat és a szívet fűzés előtt tetszés 
szerint festhetjük és rövid felirattal is díszíthetjük. 
Méret: kb. 14 x 14 cm
10 20 74 per db ...................................... 900,—

Hímezhető képkeret

Csodás képkeret, amely egyszerűen díszíthető 
többféle hímzéssel is. Ideális könnyű hímző- és 
fűzőgyakorlatokhoz óvodában és iskolában. 
Nagyszerű tekintetvonzó darabok és ajándékok 
készülnek így!
TIPP: Gyapjú (cikkszám 501471..)  
 rendelhető hozzá.
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Ajánlott tű: hímzőtűk, tompa  
 (cikkszám 500199) 
Méret: kb. 16,2 x 20,3 cm 
Képméret: 9 x 13,5 cm 
Vastagság: 3 mm
50 21 23 per db ...................................... 590,—

Állatmaszkok  
(gumipánttal)

Ideális farsangra, színházba és játszani.  
A készre stancolt kartonmaszkot már csak  
ragasztani kell, és a gumipántot befűzni.  
Állatfajtától függően lehet fület, szarvat stb.  
ráragasztani a mellékelt leírás alapján.  
A színezés a megadott vázlat alapján színes  
ceruzával, viaszkrétával és vízfestékkel történik. 
A következő állatok készíthetőek: egér, macska, 
kutya, farkas, kecske, nyúl, medve, tyúk, stb. 
Méret: 23,5 x 26 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 01 70 per db ...................................... 320,— 
 20 db-tól .................................. 300,— 
 100 db-tól ................................ 280,—

Hőmérő tömör falécen

 

Szerszám nélkül igen  
könnyen elkészíthető  
csodálatos fali hőmérő  
kül- és beltérre egya- 
ránt. Egyedi tervekkel  
és ötletekkel díszítjük  
a tömör falécet. Akasz- 
tóval és kiváló minősé- 
gű TFA Dostmann -  
Germany kapilláris hőmérővel.
Méret: kb. 50 x 10 x 200 mm
10 21 93 per db ...................................... 870,—

Fa - barkácskészlet csirkék

Ezek a mókás csirkék slágernek számítanak.  
A mellékelt szárnyak, csőrök és taréjok mind- 
két oldalon felragaszthatóak, utána színesen 
kifesthetőek. Díszítenek minden virágcserepet 
vagy húsvéti csokrot és nagyon szembetűnőek. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám: 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 6 csirke három különböző méretben  
 rúdra szerelve 
● 12 szárny 
● 12 csőr 
● 12 taréj

Méret: kb. 70, 80 és 90 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljeshossz: kb. 320 mm
10 20 78 6 db/cs. ................................. 1.770,—

Simplex Kids név alatt egyszerű, előregyártott 
építőelemekkel ellátott anyagkészleteinket 
forgalmazzuk. Ezekkel a csomagokkal nem 
bonyolult barkácsolni szerszámok nélkül.

3-tól 8 éves korig óvodásoknak és iskolásoknak 
kivágni - ragasztani - festeni - fűzni  
szerszám / technikaterem nélkül



 1. nyitott 
     4 oldal

 2. nyitott  
     félforma

 3. ház  4. nyitott 
     sorház 
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Érintő dob

Az érintő dob, érintő xilofonnak is nevezhetjük, 
egy egyszerű hangszer. 8 különböző hosszú- 
ságú falécből áll, amit nagyságuk szerint, növek- 
vő sorrendben a nyolcszögletű alaplap köré ra- 
gasztunk. Ha az ütővel körbe-körbe ütünk, így a 
hangok - forgás irány megfelelően - magasab- 
bak és mélyebbek. Kopogás és ütés is szóra- 
koztat. Így a gyermekek megtudják, hogy milyen 
különböző hangok keletkeznek és ez szórakoz- 
tató! Így a gyermekek megtudják, hogy keletkez-
nek különböző hangok és ez lelkesít! Minden 
rész pontosan előre elkészített. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük  
 hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 9,5 cm 
Magasság: kb. 160 mm
10 21 05 per db ................................... 1.200,—

Fa - összeilleszthető ház

Remek szórakozás kis építészeknek: ez a két 
átgondolt építőrészt igen könnyen különböző 
építménnyekké összeilleszthetőek, nyitott 
4-oldalú (1) vagy nyitott félforma (2). Egy további 
építőcsomaggal összesen 4 építőrészt kapunk 
és így egy zárt házat (3) vagy egy hosszú sor- 
házat (4) építhetünk. Nagyon rugalmasan és 
kreatívan lehet dolgozni. Egyedileg festékkel 
és különböző figurákkal díszíthetjük, így cso- 
dás házak, villák, települések, jászolok, stb. 
keletkeznek. A különösen jó tartás érdeké- 
ben a részeket ragasztóval rögzíthetjük.
Méret: kb. 18 x 15 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 50 per db ...................................... 630,—

Fa - összeilleszthető barkácscsomagok

Ezeket a csodás barkácscsomagokat igen 
könnyen össze lehet illeszteni. Szórakozás és 
móka garantált. Különösen jó tartás érdekében a 
részeket ragasztóval rögzíthetjük.
Vastagság: 3 mm

Busz

Ötrészes, festékkel és ceruzákkal egyedileg 
készíthető és esetleg fényképeket is beragaszt- 
hatunk ablaknak, így egy szép játék keletkezik. 
Az ablakokat a buszban is hagyhatjuk vagy ki is 
törhetjük őket.
H x Sz x M: kb. 15,7 x 8,5 x 5,3 cm
10 22 30 per db ...................................... 510,—

Rakéta

Kétrészes, egyedileg festékkel és ceruzákkal 
festhetjük és esetleg még fényképet is bera- 
gaszthatunk, így a csodás világűrélménynek 
semmi sem áll útjában. A hajóablakot meg- 
hagyhatjuk vagy esetleg ki is törhetjük. 
H x Sz x M: kb. 20 x 12 x 10,2 cm
10 22 29 per db ...................................... 560,—

Íróasztal készlet

Hétrészes íróasztali szervező egy jegyzettömb-
fakkal és két fakkal ceruzáknak és más irodai 
eszközöknek. 
TIPP: Jegyzettömböt (cikkszám 401474.. fehér-01 
 vagy színes-99) kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 18 x 9 x 9,6 cm
10 22 31 per db ................................... 1.060,—

Fa - állítható nyúl

Kedves nyuszi, amit az alaplapba lehet állítani. 
A huncut hosszúfülű előtt még van elég hely egy 
húsvéti tojásnak, teamécsesnek, virágcserép-
nek, stb. 
TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111) és aláté- 
 tet (cikkszám 300109) kérjük hozzárendelni!
Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 89 per db ...................................... 410,—

Gyöngyös medál

Tervezésem: A vicces  
kulcstartó egyszerű és  
egyedileg elkészíthető.  
A fagyöngyöket egyedi  
elképzelés alapján fest- 
jük és különbözően fűz- 
hetőek fel. Minden esetben csodás  
kísérű kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Hossz:  kb. 140 mm
10 22 38 per db ...................................... 610,—

Egyszerű  
jegyzettömbtartó

Szeretetteljes üzenetekhez, jegyzetekhez és 
bevásárló listához: könnyen elkészíthető egy 
rétegelt falemezre az akasztható spiráltömbtartó 
ragasztással (szerszám nélkül). Ha a jegyzet- 
tömb elfogyott, akkor nagyon egyszerűen kicse- 
rélhető. Nagyon praktikus, csodás ajándék, 
nemcsak anyának és apának. Jegyzettömbbel 
és akasztóval.
Méret: kb. A5 (148 x 210 mm)
10 21 92 per db ...................................... 740,—

Léggömbös dob / csörgő

Ebből a kartonhengerből nagyon gyorsan  
egy csodás dobot tudunk elkészíteni.  
Dobhártyaként a mellékelt léggömb szolgál,  
amit a kartonhenger egyik oldalára húzunk.  
Ha egy csörgőt szeretnénk elkészíteni, akkor a  
hengert egyszerűen csak szőlőmaggal megtöltjük és a  
mellékelt műanyag fedéllel lezárjuk. Végül saját ötletek  
alapján festhetjük és már kezdődhet is a zenés szórakozás. Nagyon sok tapasztalot szerezhetünk: Mi-
lyen hangzása van a léggömbnek? Milyen feladata van a kartonhengernek? Hogy hangzik a műanyag 
fedél? Hogy változik meg a csörgőhang, ha valami mást vagy többet töltök bele?
TIPP: Csörgőnek szőlőmagot (cikkszám 501533) kérjük hozzárendelni!  
 Egy csörgőhöz kb. 50 g szükséges.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Hossz: kb. 24 cm
10 22 40 per db .........................................................................................................................710,—

HÚSVÉTI 

FÉSZEKNEK 

IDEÁLIS: JÁTÉK 

ÉS MÓKA
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Kutatódoboz - járművek

Kutass, csodálkozz és fejlessz! Az aktuális tantervekhez igazított kutatódoboz átfogó anyagot  
kínál nyolc gyereknek, oktatási útmutatót tartalmaz fejlődés, előállítás és gondolkodás területén.  
A kísérletezés folyamata van előtérbe helyezve! Az illusztrált munkalapok tippeket mutatnak  
különböző járművek tervezéséhez, valamint érthetően ábrázolják az irányítást és meghajtást.  
Ideális csoportos projektekhez. 7 éves kortól ajánlott.
● kiváló minőségű anyagok 8 járműhöz  
● megfelel a tantervnek  
● a technikai kompetenciát fejleszti: tervezés, szerkesztés, tesztelés, optimalizálás 
● a kreatívitást és a kézügyességet fejleszti  
● elektromos szerszámok nélkül megvalósítható

Tartalom: 
● 32 műanyagkerék Ø 44 mm, szélesség 16 mm 
● 8 kormány Ø 38 mm 
● 8 járműalaplap fából 150 x 80 x 10 mm 
● 16 fenyőléc 100 x 15 x 15 mm 
● 16 farúd Ø 3 mm, hossz 110 mm 
● 8 farúd Ø 4 mm, hossz 100 mm 
● különböző esztergált fadarabok és farostlemezkék 
● kis részek átfogó választéka (szegek, szemescsavarok, távtartó gyűrűk, gumigyűrűk, stb.) 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
30 18 15 per cs. ......................................................................................................................7.390,—

Emelőcsiga, kísérleti készlet

Nem az a lényeg, hogy mennyi erővel rendel-
kezünk, hanem az, hogy milyen ügyesen tudjuk 
alkalmazni. Már az ókorban ismert volt az erő 
csökkentése az emelőtörvény által. Különböző 
emelőcsigákat készítettek és próbáltak ki. A kí-
sérleti doboz a „Spiel Gut ®“ munkaközösségtől 
pedagógiai minősítés és környezeti fenntartha-
tóság által lett kitűntetve. Csoportos munkára 
alkalmas csomag részletes leírással.  
Made in Germany. 
Tartalom:  
● kenderfonal 
● kerekek és különböző fatermékek 
● csavarok és anyák 
30 16 04 per cs. ................................... 8.180,—

Hídépítés, kísérleti készlet

 

Hogyan kell építeni egy igazi hidat és mire kell 
ügyelni hídépítésnél? A „Spiel Gut ®“ munkakö-
zösség által pedagógiai minősítés és a környe-
zettudatosság tekintetében kiváló minősítéssel 
kitüntetett termék, a kísérleti csomag betekintést 
tesz lehetővé a hídépítés világába. A különféle 
hidak mint pl. inka-, függőhíd, Leonardo-híd, stb. 
felépítését a képekkel ellátott leírás szisztemati-
kusan magyarázza. Ideális csoportos munkák- 
hoz. Made in Germany.
Tartalom:  
● fakockák 
● satuk 
● modellező massza 
● fabotok 
● lécek 
● zsinór 
● színes papír 
● textilszalag
30 16 50 per cs. ................................. 13.600,—
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EHHEZ ILLIK

KÍSÉRLETEKKUTATÁS

Zsínórtelefon / pohártelefon

Tartalom:  
● 2 kartonhenger  
 2 fedéllel 
● zsinór 
● leírás

Kartonhenger magasság: 100 mm 
Zsinórhossz:   kb. 5 m
10 21 26 per db ...................................... 500,—

Mágneses iránytű

Találjuk meg megbízhatóan a helyes útat!  
Hatásos egyszerű tanuló fűrészmunka,  
hangsúly a mágnesesség témáján van. 
Méret: kb. 60 x 60 x 13 mm
10 21 14 per db ...................................... 860,—
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Szórakoztató színek

Van színes árnyék?  
Játékos kísérletezés a  
színek keverése témában.
Tartalom:  
● 7 színes fólia, darabonként 40 x 40 mm 
● leírás
30 16 53 per cs. ................................... 1.290,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.230,—

1 autó = 920,—

TINKERING
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Fülelődoboz, kísérleti készlet

Egy élményutazás az akusztika birodalmába.  
A zajokat és a hangokat nemcsak hallani,  
hanem érinteni, érezni és látni is tudjuk. Minő- 
ségi alapanyagok és egy részletes, képekben 
gazdag leírás, sok nagyszerű kísérlettel. Alkal-
mas óvodáknak, iskoláknak vagy akár születés-
napi ünnepségeken is. Együttes kísérletezés 
gyermekekkel. Made in Germany. 
Tartalom: 
● csövek 
● hangvilla 
● sztetoszkóp 
● zsinórok 
● gumik 
● léggömbök, stb.
30 16 07 per cs. ................................... 9.410,—

Kicsi mágnes készlet, kísérleti készlet

A mágnesesség egy őserő. A klassz leírás sok 
érdekes kísérletet ismertet, amelyekhez kiváló 
minőségű alapanyagok társulnak, pl. a mágneses 
tér erővonalai fém forgács és egy iránytű segítsé-
gével láthatóvá válnak, egy autó követi a mágnes 
mozgását, stb. Ideális csoportos munkához. 
Made in Germany. 
Tartalom:  
● mágnesrúd 
● fém tűk és golyók 
● rézdrót 
● szegek 
● vasreszelék 
● lágyvasmag 
● kivágópapír autóval
30 16 03 per cs. ................................... 4.270,—

Tükörfülke, kísérleti láda

 

A tükörfülke lehetővé teszi, hogy elmerüljünk a 
tükör és az optika csodavilágában. A mellékelt 
leírásban részletesen és érthetően kerülnek le- 
írásra a  hatásos kísérletek mint pl. többszörös 
visszaverődés, tükörírás, tükörfény, periszkóp, 
kaleidoszkóp, golyótükör, stb. A „Spiel Gut ®“  
munkaközösség által pedagógiai minősítés és 
a környezettudatosság tekintetében kiváló minő- 
sítéssel kitüntetett termék. Made in Germany. 
Tartalom: 
● különböző tükrök 
● fafigurák  
● átlátszó papír
30 16 52 per cs. ................................... 4.270,—

Fény és sötétség, kísérleti készlet

Játékosan megérthetünk fény, árnyék, tükör és 
lencse jelenségeket. Sok izgalmas kisérlethez 
összeállított anyagokkal, mint pl. hogyan állítja a 
lencse a fejük tetejére a képeket, egy üvegszál 
hogyan töri meg a fényt, az üveggolyó hogyan 
tudja felnagyítani ill. lekicsinyíteni a képeket úgy 
mint egy nagyító, tükörkísérletek, stb. Csoport-
ban történő kísérletezéshez kiválóan alkalmas. 
Képes, részletes leírással. Made in Germany. 
Tartalom: 
● különféle tükrök 
● lencse 
● teamécses 
● golyók 
● fafigurák 
● átlátszó- és selyempapír

30 16 51 per cs. ................................. 10.200,—

Nagyító

          
 
 
A 3,5-szörös nagyítás ideális kutatni, kísérletezni 
vagy szülőknek és nagyszülőknek ajándékozni, 
praktikus kulcstartó karika mellékelve.
TIPP: A törésbiztos akrillencse beragasztásához 
 mindentragasztó (cikkszám 400015)  
 rendelhető.
Tartalom:  
● 1 akrillencse Ø kb. 34,5 mm 
● 1 lapocska rétegelt nyírfalemezből 
● 1 kulcstartó karika Ø kb. 25 mm

Méret: kb. 75 x 45 x 4,5 mm
10 22 80 per db ...................................... 650,—

Akrilüveglencse Nr.7

Precízen öntött lencse,  
kb. 3,5-szörös nagyí- 
ással. Fókusztávolság  
106 mm, dioptria +9,4,  
síkdomború  
és törésálló.  
Made in Germany.
Méret: Ø 34,5 mm 
Vastagság: 5 mm
10 22 81 per db ...................................... 540,— 
 20 db-tól .................................. 510,—

Nagyító pohár
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egy pedagógiailag értékes és nagyon kedvelt  
játék, ami a kis kutatókat a természet felfede- 
zésére buzdítja. Az erős műanyagból készült  
nagyító pohár kisebb tárgyakat, növényi ré- 
szeket vagy rovarokat 2 – 4-szeresére tud fel- 
nagyítani. A pohár fenekén skálák találhatóak  
a hossz meghatározásához. Levehető nagyí- 
tófedél szellőző lyukakkal. Pókutánzattal .  
Ajánlott 4 éves kortól. Made in Italy.  
Leírás német nyelven.  
Méret: Ø kb. 60 mm 
Magasság: kb. 70 mm
30 16 10 per db ................................... 1.300,—

EHHEZ ILLIK
Űrhajós nagyító

Együtt fedezzük fel  
a világot, a praktikus  
akasztó huroknak  
köszönhetően pedig  
a nagyító mindig  
kéznél van. Háromféle,  
véletlen színválogatás.
Méret: kb. 60 x 30 mm 
Teljes hossz: 160 mm
30 18 27 per db ...................................... 730,—

Régészeti készlet dinoszaurusz
Ez a kompakt készlet nagyon menő első ásatási próbálkozásokhoz!  
Először a vésőt használjuk, de amint a dinoszauruszra  
bukkanunk, az ecsettel dolgozunk tovább. Hatféle  
(Parasaurolophus, Styracosaurus, Brachiosaurus, Pterosaurs,  
Triceratops, Pachycephalosaur), véletlen motívumválogatás.
Tartalom:  
● 1 gipsztömb (10 x 6,5 x 3 cm) beöntött dinóval 
● 1 véső 
● 1 ecset

Dinó mérete: kb. 70 x 80 mm
30 18 26 per db ......................................................................................................................... 920,—



Szegeskép - készlet

Tartalom: 5 lap kiválasztott motívum (hal, sün, pillangó, hajó, madárház).
10 18 58 5 db / cs. .....................................................................................................................................................................................................3.280,—

Szegesképek

A gyerekek szeretnek  
kalapálni és szegelni.  
A lapok extra vastag 20 mm-es nyárfafurnér- 
ból ideálisak az első szegelő kísérletekhez.  
A rálézerezett motívumokat a szegelés előtt  
le is festhetjük. A formákat úgy alakítottuk ki, 
hogy ideális legyen a szálgrafikához / szálfe- 
szítő képekhez. Ha a szegeket fonallal kife- 
szítjük, csodás hatások alakulnak ki. 
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, stb.  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 200 x 200 mm 
Vastagság: kb. 20 mm

Szegeskép húsvéti tojás

 
 

 

 

10 21 90 per db ............................................................................... 660,—

Szegeskép nap/Smiley

 
 
 
 
 

10 21 27 per db ............................................................................... 660,—

Szegeskép szív

 
 
 
  

10 18 98 per db ............................................................................... 660,—

A FEJÉN TALÁLVAKALAPÁCSOLÁS
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Szegeskép üres

 
 

 

 

10 18 97 per db ............................................................................... 530,—

Szegeskép geometria

A mellékelt leírás és sablonok  
segítségével egy rácsot szegezünk  
fel a szegekkel. Ezen a rácson majd  
geometriai formákat, alakokat tudunk  
kifeszíteni és így szemléltetni. Ideális  
kiegészítés matematika- és  
geometria tanórákra. 
TIPP: Szeget (cikkszám 101714) és  
 gumigyűrűket (cikkszám 101983)  
 kérjük hozzárendelni.
10 21 66 per db ............................................................................... 530,—
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Díszítőszeg / barkácsszeg Ø 6,5 mm
Hossz: 12 – 14 mm
10 17 24 kb. 100 db/cs. .......................... 640,— 
10 19 54 kb. 1.000 db/cs. .................... 3.600,—
Hossz: 25 mm
10 17 25 kb. 100 db/cs. .......................... 710,— 
10 19 55 kb. 1.000 db/cs. .................... 4.260,—

Befőttes gumi - kevert csomag

Tartalom: 100 g / cs.  
 (kb. 300 – 350 db)
10 19 83 per cs. ...................................... 730,—

Huzalszeg
 szeg Ø x hossz mm-ben
10 17 11 1,2 x 16; 0,5 kg = kb. 3.250 db .. 1.680,— 
10 17 12 1,2 x 20; 1 kg = kb. 4.000 db ... 1.750,— 
10 17 13 1,4 x 25; 1 kg = kb. 2.600 db ... 1.850,— 
10 17 14 1,6 x 30; 1 kg = kb. 1.900 db ... 1.510,— 
10 17 15 2,0 x 40; 2,5 kg = kb. 2.500 db ... 2.280,—

Kalapács -  
PEBARO
20 02 53 100 g, per db ........................ 2.440,— 
20 02 55 200 g, per db ........................ 2.970,— 
20 02 57 300 g, per db ........................ 3.370,—

Képakasztó / lehajtható fül - fém 
Sárgaréz bevonattal.
Méret 2: 24 x 14 mm 
Furat: Ø 1,2 mm
10 09 70 10 db/cs. .................................. 310,— 
10 16 33 100 db/cs. ............................. 2.150,—

Szeg / képakasztó szeg / kerekfejű szeg

 szeg Ø x hossz mm-ben
10 17 26 1,0 x 10; 100 g = kb. 1.000 db... 1.300,— 
10 21 99 1,4 x 25; 100 g = kb. 320 db ..... 890,— 
10 17 27 1,6 x 13; 100 g = kb. 470 db ... 1.020,—

Szegeskép - készlet virág

 

 

 

 

Tartalom: 3 lap kiválasztott virágmotívum
10 21 91 3 db/cs. ....................................................................................................1.970,—

Szegelhető lap

A 30 mm vastag lap erős és különlegesen puha hárs- 
fából, optimális az első szegelési kísérletekhez. A kre- 
ativításnak semmi sem szab határt, mindegy, hogy  
csak szórakozásból vagy rendszerben végezzük.  
Itt gyakorolhatnak a gyerekek, hogyan kell helyesen  
szegelni. Ha a szegeket fonallal összekötjük,  
különösen csinos hatások keletkezhetnek. 
TIPP: Szeget, rajzszeget, stb. kérjük hozzárendelni. 
Méret: 250 x 150 mm 
Vastagság: kb. 30 mm
10 18 59 per db ......................................................980,—

Szegeskép naptár

A közkedvelt szegeskép-sorozatunk bővítése!  
Magas tanulási hatás és ösztönzés kreatív alkotá- 
sokra. A naptárat a szegelés előtt színes ceruzával  
vagy vízfestékkel fessük le. Ahhoz, hogy a lézeres  
írás jól látható maradjon, ne fessünk vastagon.  
Leírással, 1 db képakasztó / ragasztófül-papírral  
és kb. 4 db gumigyűrűvel - kötetlenül válogatva. 
TIPP: Szegeket (cikkszám: 101713) kérjük hozzárendelni. 
Méret: 180 x 180 mm  
Vastagság: kb. 8 mm
10 21 12 per db ...................................................1.120,—

EHHEZ ILLIK

Szeges sün

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az előre elkészített nyers munka- 
darabbal és szögekkel egy vicces, tüskés barát keletkezik. A szemeket és az orrot  
rá lehet festeni vagy ragasztani - itt szabad teret hagyunk a saját elképzeléseknek. 
TIPP: Szeget 40 mm (cikkszám 101715) és orrot (cikkszám 300539)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 50 x 30 mm
10 21 30 per db ................................................................................................. 500,—

Szeges százlábú

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az előre elkészített nyers munka-
darabbal és szögekkel egy vicces barát keletkezik. Az arc és a test saját elképzelés 
szerint készíthető.
TIPP: Szeget 30 mm (cikkszám 101714) és szemet (cikkszám 101810)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret:  kb. 30 x 30 x 120 mm
10 22 24 per db ................................................................................................. 410,—

SZEGE S TER MÉKEK



Téglák - építő elemek

 
 
 

 

1 házikóhoz H x Sz x M: 100 x 80 x 60 mm  
500 g építőelem szükséges. 
TIPP: Tetőcserepet (cikkszám 102033),  
 kész maltert (cikkszám: 102023) vagy  
 barkácsenyvet (cikkszám 400387)  
kérjük hozzárendelni. 

Építő elem csomag 1 kg
Tartalom: 
● 33 fél tégla kb. 15 x 15 x 10 mm 
● 150 egész tégla kb. 30 x 15 x 10 mm
10 20 31 per cs. ................................... 2.490,—

Építő elem csomag 5 kg
Tartalom:  
● 133 fél tégla kb. 15 x 15 x 10 mm 
● 767 egész tégla kb. 30 x 15 x 10 mm
10 20 32 per cs. ..................................11.720,—

Téglaház

Az építés az égetett agyagból készült igazi  
téglákkal fejleszti a motorikus készséget és  
elősegíti a gyermekek térbeli gondolkodását.  
A természetes téglákat egyszerűen kész mal- 
terrel vagy vízben oldódó enyvvel összera- 
gasztjuk. A vízben a műremek részei ismét  
szétválnak és a téglák tetszés szerint újra  
használhatóak. A munkaleírásban a téglara- 
kás és a tetőfedést szemléletesen elmagya- 
rázzuk. Egy ház építésén két gyerek is dol-
gozhat. Komplett csomag kb. 100 tégla, fa a 
tetőhöz és nyílászáró szemöldökök. 
TIPP: Kész maltert (cikkszám 102023), barkács- 
 enyvet (cikkszám 400387) vagy fa ajtót és  
 ablakot (cikkszám 102097) kérjük hozzá 
 rendelni. Alapnak alkalmas a kemény fa- 
 rostlemezünk DIN A4 (cikkszám 100033).
Méret: kb. 130 x 115 x 110 mm
10 20 12 per db ................................... 1.880,—

KIS ÉPÍTÉSZEKTÉGL AÉPÜLETEK
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EHHEZ ILLIK
Kész malter
Univerzálisan felhasználható kész habarcs, teljesen természetes, keményítő- 
ből és finom strandhomokból, mesterséges kötőanyag nélkül, káros anyagok- 
tól teljesen mentes. A vízzel elkevert masszát egyszerűen egy spatulával elke- 
verni. Már kb. 10 perc után jól tapadnak a téglák egymáson. Kb. 1 - 2 óra után a  
malter teljesen megköt. Az épített mű vízben ismét feloldható és a téglák így  
nagyon sokszor újra használhatóak. Szállítás praktikus, lezárható pohárban.  
Made in Germany.  
TIPP: Kőműveskanálnak fa spatulát (cikkszám 101186) kérjük hozzárendelni.
Kb. 4 - 5 téglaház (cikkszám 102012) elkészítéséhez elegendő.
10 20 23 kb. 300 g/pohár .......................................................................................................1.120,—
Kb. 10 téglaház (cikkszám 102012) elkészítéséhez elegendő.
10 20 24 kb. 1.000 g/pohár ....................................................................................................2.360,—

Mennyiség: 75 g / flakon
40 03 92 per db ...................................... 910,—
Mennyiség: 250 g / flakon
40 03 93 per db ................................... 1.680,—
Mennyiség: 750 g / flakon 
40 03 94 per db ................................... 3.050,—

Faenyv Express - UHU

Tégla - tetőcserép

 
 

1 házikóhoz H x Sz x M: 100 x 80 mm  
kb. 30 – 35 tetőcserép szükséges.
TIPP: Téglát (cikkszám: 102031, kész martelt 
 (cikkszám: 102023) vagy barkács enyvet  
 (cikkszám: 400387) hozzárendelni.  
 Szerkezeti felépítésnek kiválóan alkalmas  
 pl. furnérlemez vagy szürke karton. 
Méret: tetőcserép kb. 32 x 30 x 3 mm
10 20 33 kb. 100 db/cs. ....................... 1.370,— 
10 20 35 kb. 200 db/cs. ....................... 2.590,—
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Építőkockák - fa

 
Épületek, állatok vagy  
robotok - ezekkel az építő- 
elemekkel különböző épít- 
ményeket és figurákat tudunk  
játszva elkészíteni. Az arányok  
megfelelnek igazi téglának.  
Tisztára vágott és kezeletlen.  
Ideális egymásrahelyezni,  
festeni és ragasztani.  
Praktikus pamutzsákba  
csomagolva. A természetes  
termékek sajátosságukból  
fakadóan változóak.  
Kisebb repedések és  
színeződések előfordulhatnak.
Tartalom: 
● 50 fél tégla, kb. 20 x 30 x 30 mm 
● 100 egész tégla, kb. 20 x 30 x 60 mm
10 22 73 kb. 150 db/cs. ..........................................................................................................5.250,—



1 db = 350,—
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OKTATÓJÁTÉKOK
Fa - fűzőcipő

A bevált klasszikus cipőfűzőkötés megtanu-
lásához, gyermekeknek alkalmas, egyszerű 
formában. Ideális a finom motorika, a kéz-szem 
koordinálás és a legkisebbek háromdimenziós 
gondolkodásának iskolázására. A játék és szó-
rakozás egy különös képesség megtanulásáról 
gondoskodik, mert mindenki jól tudja, hogy 
milyen büszkeséggel tölt el, ha egyedül tudjuk a 
masnit megkötni.
TIPP: Cipőfűzőt fűzéshez (cikkszám 102057)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 19,8 x 8,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 22 32 2 db/cs. .................................... 590,—

Pentram kirakó

 

 

Simeonov Emil  professzor, dipl. pedagógus 
Mairinger Daniela és Mag. Schmid Christian 
mérnök (Minimath Intézet és Oemis Kiadó) új- 
rafejlesztettek egy ötszögű kirakót a korai játé- 
kos matematikai készségek támogatására az 
ovódában vagy az iskolakezdés szakaszában. 
Ideális formák, alaktan, számolás illusztrálásá- 
ra. Egy rámában kirakós mintákat kell össze- 
állítani. A formákat nem szabad egymásra  
fektetni. Minden része precíz lézervágású.  
Játékleírás és számtalan kirakós minta  
mellékelve.
Méret: kb. 21 x 21 cm
10 22 60 per db ................................... 1.630,—

Tanuló óra - karton

Nyomtatott, előrestancolt kartondarabokból 
néhány mozdulattak egy egyszerű, 2 számlapos 
és 2 mutatós tanuló órát készíthetünk.
TIPP: Miltonkapocs / jancsiszeg  
 (cikkszám 101047) rendelhető.
Méret: Ø kb. 18,5 cm 
Szín: fehér, színesen nyomtatott 
Vastagság: 300 g / m2

40 19 96 per db ...................................... 410,—

Ember, ne mérgelődj - pocket

A közkedvelt játékklasz- 
szikus megnyerő formá- 
tumban. A négy részt  
egy központi lóhere tart- 
ja össze - így mindig  
velünk van a szerencse.  
A játék bármikor szétszedhető, így mindenhova 
magunkkal vihetjük. A játékmezőt saját elképze-
lés szerint díszíthetjük.
TIPP: Fa - játékbábut (cikkszám 101935..) és  
 dobókockát (cikkszám 101930) kérjük  
 hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: 240 x 240 mm
10 22 89 per db ...................................... 960,—

Fa pecsétnyomó -  
évszakfa

 

Egy csodás ötlet: pecsételjük fel a fát, majd  
készítsük el a négy évszakot a kis szimbólu 
mokkal. Tavasz, nyár, ősz és tél - így a gyere- 
kek játszva tanulnak és csodás képek kelet-
keznek. Pecsétpárnának a pecsétnyomó lap 
giant (cikkszám 501776..) alkalmas vagy egy 
festékkel átitatott szivacs. 
Tartalom:  
● 1 pecsétnyomó fa 
● 6 szimbólum pecsétnyomó (virág, fű, 2 levél, 
 alma, hópehely)

Motívum: fa kb. 11,5 x 8,5 cm 
 szimbólumok kb. 1,5 cm
40 17 95 per cs. ................................... 2.260,—

1. OSZTÁLYTÓL
Karton – kisteherautó / terepjáró

Ennek az egyszerű kisteherautónak a karos- 
szériája erős, kistancolt kartonból áll. A robosz- 
tus fémtengelyekkel és műanyag kerekekkel 
szerszámok nélkül egy csodás jármű keletke- 
zik, amely sokféle elkészítési lehetőséget is  
lehetővé tesz. Az egyszerű festés érdekében 
rányomtattuk a jármű kontúrjait a fehér karton- 
ra. Szállítás 5 darabos előnyös csomagban. 
Méret: kb. 16 x 10 x 8 cm
10 18 36 5 db/cs. ................................. 1.750,—

Léggömb - helikopter

A modell  
nagyon egysze- 
rűen és gyorsan  
összeszerelhető.  
A léggömböt felfújjuk és  
máris indulhat a mulatsá- 
gos szárnyalás. 2 léggömb- 
bel (kerület: kb. 500 mm). 
TIPP: Tartalék léggömböt (cikkszám 300589)  
 kérjük hozzárendelni! 
Rotor: Ø kb. 300 mm
10 08 06 per db ...................................... 440,— 
 20 db-tól .................................. 410,—

Léggömbök - színes

Kerek léggömbök,  
ideális különböző  
játékokhoz, festeni,  
ragasztani, stb.  
Minőségi termék  
natúr latexből. 
Méret: Ø kb. 18 cm 
Kerület: 50 – 55 cm 
Szín: kevert színek
30 05 89 100 db/cs. ................................ 970,— 
 10 cs.tól ................................... 940,—

Fűző - cipőfűző szivárvány készlet Fa - játékbábu 
Alapanyag: bükk 
Magasság: kb. 27 mm
Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
10 19 35 .. 20 db/cs. .............................. 730,—

Fa - dobókocka
 
Alapanyag: natúr bükk 
H x Sz x M: kb. 16 x 16 x 16 mm
10 19 30 10 db/cs. .................................. 790,—

10 30 50 60

Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Hossz: kb. 100 cm / db
10 20 57 8 db/cs. .................................... 760,—



1 db = 590,—
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1. OSZTÁLYTÓL
Nyuszi és tyúk - készlet

Ez a csodás építőcsomag nagy örömöt hoz a 
húsvéti ünnepre. A mellékelt sablonok segítsé-
gével a részleteket, mint pl. nyuszifülek, csőr 
és kakastaréj, kosár és tojás, készítjük el, így 
iskolázzuk a pontos munkát. Vagy egy nyuszi 
és egy tyúk, vagy két egyforma motívum ké- 
szíthető el. Barkácsfilccel (sárga, szürke, piros 
és fehér), tollal, valamint 2 fatörzzsel, amely 
természetességükből kifolyólag kötetlenül válo-
gatott. Kisebb repedések vagy kéregleválások 
előfordulhatnak. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392) kérjük  
 hozzárendelni. 
Magasság: kb. 140 – 150 mm, Ø kb. 40 – 60 mm
10 21 02 2 db/cs. ................................. 1.120,—

Esőcsináló - készlet

Egy csodás hangszer, amelyet már a legkiseb- 
bek is könnyen el tudnak készíteni. A teste egy  
stabil kartonhenger. Már a kb. 200 szeg beüté- 
se is lefoglalja és lelkesíti a gyerekeket. Ezután 
megtöltjük a hengert cseresznyemaggal, lezár- 
juk a fedelet és kívülről tetszés szerint díszítjük. 
A valódi cseresznyemagok az esőcseppekre 
emékeztető  kellemes, nyugtató hangot hoznak 
létre. 8 darabos előnyös csomagban.  
Magasság x Ø: kb. 500 x 70 mm
10 19 00 8 db/cs. ................................. 7.660,—

Ugró hernyó

Melyik hernyó ugrik a legmesszebbre? Egy va 
lóban egyszerű és vicces ötlet. A szórakoztató, 
ugró hernyót fagolyókkal fűzzük fel egy gumi- 
szalagra. Egyszerűen csak tűzzük a csomag- 
ban található csőbe, feszítsük meg a gumit, cé-
lozzunk és engedjük el. Ideális a különböző ver-
senyekhez. A gyerekek élvezni fogják és célokat 
barkácsolhatnak saját elképzeléseik alapján. 

10 19 08 per db ...................................... 980,—

2. OSZTÁLYTÓL
Viharcső

A viharcső egy olyan elképesztően egysze- 
rűen elkészíthető hangszer, amelyben óvatos  
rázogatással egy kb. 40 cm hosszú rugót  
hozunk mozgásba. Ezáltal meghökkentően  
igazi dörgés, szél- és viharhangok keletkez- 
nek. A vihardob alkalmas színházi előadá- 
sokra, korai zenei oktatáshoz vagy mesék  
zenei aláfestéséhez. Használható visszhang 
hatásos hangerősítőként, ha a cső nyílásába  
kiáltunk vagy énekelünk. A gyerekek ragasz- 
tással, festéssel, stb. sokféleképpen alakít- 
hatják a színeit.
Hengerhossz: kb. 240 mm
10 21 95 per db ...................................... 970,—

Rózsafűzér

A rózsafűzérimádkozás egy nagyon régi 
hagyomány. Rózsafűzérünk elkészítesekor a 
gyerekek az imát megtanulhatják, megérthetik 
és így kedvet kapnak az imádkozáshoz. A gyön-
gyöket (2 különböző méretben) és a keresztet 
festhetjük, de natúr színben is gyönyörű. Ideális 
elsőáldozáshoz és konfirmációhoz. 
Gyöngyök: Ø kb. 10 és 12 mm 
Kereszt: kb. 50 x 70 mm
10 21 65 per db ................................... 1.160,—

Egyszerű gumimotoros hajó

 

Egyszerű bemutatómodell erős feszítőgumival. 
Fúrás nélkül elkészíthető. A test tömör falécek- 
ből áll, ezért lakkozás nélkül is vízálló. 
Hossz: kb. 250 mm
10 05 09 per db ...................................... 740,—

Dugós sikló 300

Az ideális bevezetőmodell az általános iskolába. 
A Winkler dugószerkezettel a szárnyfelület nem 
esik olyan könnyen szét egy keményebb lan-
dolásnál, mint a hagyományos ragasztásoknál. 
Minden rész szépen kistancolva. A trimmelés a 
praktikus műanyag orr eltolásával végezhető el, 
nem szükséges ólom
Fesztávolság: kb. 300 mm
10 14 09 5 db/cs. ................................. 2.950,—

1 db = 960,—

Akrilfesték Acrylic készlet, Solo Goya - 
KREUL 10 x 100 ml
 

Tartalom: 
● 10 x 100 ml  
 fehér, valódi világossárga,  
 kádmiumsárga, valódi narancs, cinóbervörös,  
 tengerészkék, sárgászöld, lombzöld,  
 oxydbarna, fekete színekben 
● 1 leírás
50 07 85 per készlet ............................ 9.890,—

Barkácsszike / cutter 18 mm -  
SCHULLER

18 mm-es letörhető pengéhez, műanyag  
markolat, állítható penge. 
Hossz: 155 mm
20 02 32 per db ...................................... 240,— 
 10 db-tól .................................. 220,—

Hímző / varróolló -  
FISKARS
 
 
 

Ergonómikus markolat,  
rozsdamentes edzett acél, szabadalmaztatott 
szegecses csuklóval, J / B kéz.  
Hossz: 125 mm 
Pengehossz:  45 mm
20 02 38 per db ................................... 4.610,—



1 db = 580,—

Egyszerű traktor utánfutóval
 

 

Egyszerű építési forma gumikerekekkel.  
Évek óta sláger! Fúrás nélkül elkészíthető. 
Hossz: kb. 300 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 42 per db ................................... 1.120,—

Egyszerű teherautó
 
 

A jól bevált teherautó olyan könnyen meg-
munkálható hársfából készül, amely szilánk- 
mentesen fűrészelhető és reszelhető. Tengely- 
csapágyként méretre vágott barázdált lécek 
szolgálnak, így fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 180 mm 
Magasság: kb. 100 mm
10 06 45 per db ...................................... 980,—

Pálcás szélkerék  
barkácskészlet 
 
 
 
 
 

 

Készre stancolt, mindkét oldalon fehér karton 
szélkerék, különösen könnyen forog a már 
bevált súrlódásszegény kemény műanyag 
csőcsapágy által, fapálcával. 
Magasság: kb. 470 mm 
Szín: fehér
10 18 60 5 db / cs. ................................ 2.890,—
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3. OSZTÁLYTÓL
Vikinghajó / 
sárkányhajó

Ennek a teljes mértékben hajózásra alkalmas 
sárkányhajónak a hajótestje polisztirol kemény- 
hab. Igen könnyen megmunkálható késsel, rás- 
pollyal és csiszolópapírral. Elegendő szabad 
tér marad a gyerekeknek a sárkányfej, farok 
és vitorla elkészítésénél. Wickie biztos örülne 
ennek a hajónak.
TIPP: Vízálló enyvet kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 300 mm
10 22 48 per db ...................................... 790,—

Tojástartó nyúl / 
tojástartó tyúk
 
 
 
 

 
 
  

Húsvéti lombfűrészmunkadarab 6 mm-es  
rétegelt nyárfalemezből. Tojástartó hat tojás- 
nak, sokféleképpen elkészíthető. Leírással  
és sablonokkal. 
Hossz: kb. 190 mm 
Magasság: kb. 130 mm
10 06 47 per db ...................................... 730,—

Kaleidoszkóp
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A kaleidoszkóp név ógörög  
eredetű és jelentése „szépképnéző“.  
A kartonhenger elforgatásával külön- 
böző színű üveggyöngyöket mozgatunk egy  
műanyag dobozban. A három belső műanyag 
tükörrel a látónak mindig új, fantáziadús képek 
keletkeznek sokféle formában és színben. Mivel 
az építőelemek majdnem teljesen előkészítettek, 
ezt a kaleidoszkópot már az alsó tagozatban is 
el lehet készíteni problémamentesen. A karton-
henger színezhető vagy ragasztással díszíthető. 
Méret: kb. 150 x 40 mm
10 13 70 per db ................................... 1.140,—

Ügyességi játék:  
A kézi darabot a versenypálya  
mellett kell vezetni anélkül, hogy  
ezt megérintenénk. Forrasztás nélkül  
elkészíthető. Ha egy akusztikus jelet  
szeretnénk, akkor a lámpácskához  
egy mini zümmögőt is hozzákapcsolhatunk.
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám: 100304)  
 és mini berregő (cikkszám 101965)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 150 x 100 x 150 mm
10 05 17 per db ...................................................................................................................920,—

EGYSZERŰ VER SENYPÁLYA

Lombfűrészkeret - PEBARO 750K

Eredeti KIPP 
rögzítőkarral,  
amely az emelő- 
hatás által a  
fűrészlapok biztos  
szorítását biztosítja.  
Hogy a kar ne  
zavarjon, elfor- 
dítható (emelni  
és csavarni). 
20 00 91 per db ................................... 3.630,—

Félkerekreszelő extra 200 mm - PEBARO

 
Eredeti Pebaro reszelő, német minőségi termék. 
Univerzális reszelő mindenféle fa- és fém-
munkához, tiszta fanyéllel, 1 vágás.  

20 03 14  per db ................................... 1.580,—

Laposelem 4,5 V -  
PANASONIC 
 
 

 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
HxSzxM: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 510,— 
10 13 44 12 db/előnyös csomag ........ 5.480,—
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3. OSZTÁLYTÓL
Csörgőkígyó

Falapokból, szalagokból, rajzszögekből és  
rezgő szemekből keletkezik a közkedvelt játék, 
ami Jákob létrájaként is közismert. Enyhe kéz- 
mozgással sorban mozgásba hozzuk őket. A 
gravitáció által a lapok mint a vízesés „leesnek“ 
és egy csörgő hangot hoznak létre. Végtelenül 
folytathatjuk. Úgy tűnik, mintha varázsolnánk és 
elbűvöl kicsiket és nagyokat egyaránt.
TIPP: Akrilfestéket Patio Paint  
 (cikkszám 501282..) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 370 x 55 x 100 mm
10 22 39 per db ...................................... 770,—

Zsebkendő-adagoló

Különösen egyszerűen elkészíthető kedves  
mindennapi segéd. A robosztus ház részei  
már készre szabottak és csak egyszerűen  
ragasztóval és szegekkel kell összeszerelni.  
Az előlapot a mellékelt sablonnal vagy saját  
ötlet szerint készítjük el lombfűrésszel. Fúrás  
nem szükséges. Alkalmas hagyományos zseb- 
kendős csomaghoz a következő méretben:  
240 x 115 x 70 mm. A zsebkendőt a csomag 
nem tartalmazza! 
10 19 03 per db ................................... 1.040,—

Egyszerű napelemes autó
 

 
 

 
A napelemes autónak figyelemre méltó a telje- 
sítménye és emelkedőkkel  30°-ig megbírkózik.  
A szerkezet jól átgondolt és egyszerűen építhe- 
tő. Az első tengely kormányozható. A napelem 
vízálló és nem törik. Az autót a diákok tovább- 
alakíthatják és karosszériát építhetnek. A ver- 
senynek az iskola udvarában már semmi sem 
áll útjában. 
Hossz: kb. 174 – 200 mm
10 13 94 per db ................................... 2.610,—

4. OSZTÁLYTÓL
Egyszerű kereplő
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez az építőcsomag évek óta jól bevált. Az 
egyszerű és biztos építés robosztus műanyag 
kerekekkel garantálja a sikert. Sok gyermeknek 
az „első kereplő“ jó szórakozást nyújtott húsvét-
kor. Könnyen megmunkálható és forgácsmentes 
lécek hársfából. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 61 per db ...................................... 740,—

Ceruzatartó víziló
  

 

Egy eredeti ceruzatartó masszív fából (hársfa), 
aminek a formáját fúrással, reszeléssel és  
csiszolással dolgozzuk ki. 
Méret: kb. 180 x 60 mm
10 06 29 per db ...................................... 690,—

Memó - dínó
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egy praktikus és dekoratív memó-tábla, 
amely jól érvényesül minden gyerekszobában. 
Egyszerű lombfűrészmunkadarab rétegelt 
nyárfalemezből és egy előgyártott parafa- 
korongból (Ø 200 mm).
Magasság: kb. 430 mm
10 13 87 per db .....................................1.310,—

Jegyzet - teherautó
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Ez a praktikus teherautó rétegelt nyárfalemez- 
ből és hársfából nagyon egyszerűen elkészít- 
hető. A teherautó platója jegyzettartó és az  
elejébe további kellék tehető. 
TIPP: Hozzáillő jegyzettömb (90 x 90 x 90 mm)  
 a 40147401-es cikkszámmal rendelhető. 
Hossz: kb. 200 mm
10 13 86 per db ................................... 1.070,—

VIDEO

00 / 01 08 12 13 18 21

35 43 53 59 60 65

70 80 90 92

Jegyzettömb

Jegyzettömb,  
enyvezetlen  
lapokkal. 
Méret: 9 x 9 x 9 cm
Színek + számok: 
fehér-01, kevert csomag-99 
A színek számát kérjük megadni!
40 14 74 .. 700 lap/cs. ........................ 1.160,—

01 99

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt.

50 12 82 .. 59 ml / üveg ....................... 1.200,—

Csiszolópapír -  
tekercs Easyroll -  
SCHULLER
 
 
 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db ................. 920,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 820,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 820,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 820,—

JAVÍTOTT 

NAPELEM!
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Kocka - naptár 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
Egy praktikus és szép formájú „öröknaptár“ 
három fakockával (40 mm), ami a dátumot és 
a hónapot mutatja. Egyszerű előállítás réte-
gelt lemezből nagy szabad térrel a dekorációs 
alakításhoz. Diákbarát leírással és javaslatokkal, 
ötletekkel. 
Méret: kb. 140 x 70 x 146 mm
10 14 07 per db ...................................... 790,—

5. OSZTÁLYTÓL
Antigravitációs korong

Elbűvölő fizika és technika. A CD függőlege- 
sen megáll, amint az elől ráerősített fakorong  
egy villanymotoros meghajtással forogni kezd. 
Miért van ez így? A forgó fakorong centrifugális  
ereje a gravitáció ellen hat és megakadályoz 
za, hogy a munkadarab eldőljön. A felépítése  
zseniálisan egyszerű, a diákok megtanulják  
egy elemes, kapcsolós és villanymotoros áram- 
kör elkészítését. A fakorong kész méretre van 
szabva, hogy a szükséges kerékforma adott 
legyen.
TIPP: 1 db. mignon ceruza elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Méret: Ø kb. 120 mm
10 22 42 per db ................................... 1.160,—

Tányércsiszológép

Ez a működőképes modell bemutatja a tányér- 
csiszoló működését. Ideális ceruzák hegyezé 
séhez és kis lécek és rudak csiszolásához.  
A meghajtása egy villanymotorral és egy egy- 
szerű fogaskerekes hajtóművel robusztus  
sárgarézcsapágyon működik. 
TIPP: 3 db. mignon ceruza elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 180 mm
10 22 41 per db ................................... 1.550,—

Modern  
asztali óra 2
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Csúcsmodell a modern órasorozatunkból.  
Rétegelt lemezből, JUNGHANS minőségi  
kvarc óraszerkezettel és mutatóval. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 07 69 per db ................................... 1.730,—

Forrasztási gyakorlat robot

Ez az építőcsomag a 2016-os Make-Munich 
fesztiválra  készült és jól alkalmas kezdő for- 
rasztóknak. Az LED-ket és az ellenállásokat egy 
előre lézerezett rétegelt nyárfalemezre forraszt-
juk. A gyakorlat végén egy kis ragyogó szemű 
farobotot kapunk . 
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308) kérjük  
 hozzárendelni.
10 21 71 per db ...................................... 970,—

Fészekház
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az énekesmadarak a természetben egyre keve-
sebb fészkelő lehetőséget találnak. A mi fészek-
házunk a faüregek értékes pótlása. A ház egy 
3-rétegű időjárásálló vastag tömör deszkából áll: 
nincs repedés, nincs vetemedés. Bevált építési 
forma, fedél nyitása rafinált mechanizmussal. 
Tetszés szerint dróttal vagy faléccel rögzíthető 
a fára. 
Berepülési nyílás: tetszés szerint  
  (Ø kb. 26 – 30 mm) 
Méret:  kb. 170 x 170 x 280 mm
10 05 33 per db ................................... 2.280,—

Apolló-sikló 680
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
Erre a siklóra nagyon jó repülési teljesítmény 
jellemző. Számos rész előkészített, a kimart  
6 mm-es balsából készült szárnyprofilok a  
robosztusságnak köszönhetően beváltak. 
TIPP: UHU hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) kérjük hozzárendelni. 
Fesztáv: kb. 680 mm
10 07 85 per db ................................... 2.380,—
10 14 14 5 db/ cs. .............................. 10.690,—

VIDEO

Csavarhúzó -  
egyenes hornyos csavarhoz - STUBAI

Penge: szélesség: 3,5 mm, hossz: 90 mm
20 02 90 per db ...................................... 790,—

Csavarhúzó  
kereszthornyos csavarokhoz - STUBAI

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
20 02 93 per db ...................................... 970,—

Hart - UHU

 

Gyorsan száradó ragasztóanyag kis részek 
ragasztásához, ideális modellépítéshez. Külö- 
nösen alkalmas veszélyeztetett ragasztófelüle 
tek megerősítéséhez, sokféle anyag felületének 
merevítésére és védőbevonására. 
Mennyiség: 35 g / tubus
40 00 52 per db ................................... 1.200,—

Elem  
9 V - PANASONIC
Elemtípus: 6F22 / 9 V 
H x Sz x M: 48,5 x 26,5 x 17,5 mm
10 03 08 per db ...................................... 490,— 
10 13 48 12 db/előnyös csomag ........ 5.540,—

Ceruzaelem Mignon  
AA - PANASONIC
Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
H x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05  4 db/cs. ................................... 490,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 5.580,—

TÖMÖRFA!
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Propelleres jármű 

 
 
  

Ezzel a vonzó, irányítható, propelleres meghaj-
tású járművel látványos sebességeket lehet elér-
ni. Nyárfafurnérból készül. A fűrészelés és fúrás 
mellett a gyerekek egy egyszerű áramkör felépí-
tését is megtanulhatják. Komplett építőcsomag 
részletes leírással és sablonokkal.
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 250 mm
10 14 17  per db ................................... 1.440,—

6. OSZTÁLYTÓL
Alumínium - kulcstartó
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyszerű bevezetőmunka a fémmegmunkálás 
témához. A kép különböző lehetőségeket mutat 
meg, hogyan lehet az eloxált, 3 mm vastag alumí-
niumlapocskákat előrajzolással, kipontozással, 
fúrással, fűrészeléssel és csiszolással elkészíteni. 
Az eloxált alumínium jobban megmunkálható, 
mint a rendes alumínium: a reszelő nem ragad 
össze. A sikeres oktatás garantált. A leírás tartal-
maz az elkészítési javaslatok mellett sok tippet a 
fémek megmunkálásához. 
Méret: kb. 70 x 30 mm
10 13 55 per db ...................................... 790,—

CD - szpektroszkóp

Felbontja a fényt színekre! A CD mikroszkopi- 
kus kis barázdái úgy hatnak mint egy finom  
rács, amely a fénycsóvákat megtöri és spekt- 
rális színként (szivárványszínek) visszaadja. 
Ezzel az egyszerű szerkezettel könnyen meg- 
állapíthatjuk különböző fényforrások spektru- 
mát. Egyes fényforrások (nap, izzó) úgyneve- 
zett állandó spektrumokat állítanak elő, ezek- 
ben a szivárvány minden színe előfordul. Más 
fényforrások (neoncső, képernyő, stb.) olyan  
fényt bocsátanak ki, amely csak a spektrum  
részeit tartalmazza. Ideális izgalmas kísérle- 
tekhez. Egyszerű felépítés kartonból.
Méret: kb. 130 x 120 mm
10 22 43 per db ...................................... 500,—

Rágógumi automata
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
A csodás működő modell egyszerű forgató- 
mechanizmussal rétegelt falemezből illetve  
lécekből készül. A golyótartót egy plexiüveg- 
lap fedi le hatásosan. Mindegyik építőcsomag  
tartalmaz egy csomag kiváló minőségű rágó- 
gumit is. 
TIPP: Utántölthető rágógumi rendelhető  
 (cikkszám: 101623). 
Magasság: kb. 170 mm
10 07 33 per db ................................... 1.490,—

EHHEZ ILLIK
Rágógumigolyó

Kiváló minőségű színes rágó- 
gumi, mesterséges színező- 
anyag nélkül. Rágógumiauto- 
mata utántöltéséhez  
(pl. cikkszám 100733) alkalmas.  
Egy csomag 30 színes rágógu- 
mit tartalmaz. Négyféle,  
motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 14 – 15 mm
10 16 23 30 db / cs. ................................. 310,— 
10 22 49 28 cs./karton ........................ 8.220,—

01 07 08 10

20 34 44 51

61 70 89 90

Akril mattfesték - KREUL
 

Színek + számok:  
fehér-01, halványrózsaszín-07, elefántcsont-08, 
sárga-10, narancssárga-20, briliáns vörös-34, 
málna-44, világoszöld-51, világoszöld-61,  
ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 95 .. 50 ml/üveg .........................1.110,—

VIDEO

Egyszerű lapátkerekes hajó

Ez a szép formájú hajó könnyen megdolgoz- 
ható sztirodurból, polisztirolból és rétegelt  
falemezből készül. Egy hajtómű hajta meg  
a két lapátkereket. A teljesítménye lenyűgö- 
ző. Fa, műanyag és elektronikai komponen- 
sek bevetése sok témát érint a technikaórán.  
A felépítés kialakításánál nincsenek határok.
TIPP: 2 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 320 mm
10 22 44 per db ................................... 2.050,—

Rakéta PET hajtóművel

Ez a rakéta szenzációs repülési magasságok- 
kal bír 40 m-ig. A hajtómű egy rádokkolt 1,5  
literes PET-palack gyors, erős összenyomása 
pl.: lábbal. Az erősen sűrített levegő eljut egy  
Ø 20 mm-es csőrendszeren keresztül a raké- 
tához és katapultálja egészen magasra. A ki- 
lövő rámpa furnérból készül valamint a mel 
lékelt műanyag csőből - maga a rakéta egy  
hengerpálca és tónuskarton. PET-palackot  
nem tartalmaz a csomag! 
Rakéta magasság: 280 mm
10 19 63 per db ................................... 1.450,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC

Elemtípus: R6 / AA / 1,5 V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05  4 db/cs. ................................... 490,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 5.580,—

A SLÁGER!
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7. OSZTÁLYTÓL
Mississippi - gőzhajó

 

 
Nagyon stabilan és sebesen köröz a köz- 
kedvelt lapátkerekes gőzhajónk a vizen,  
miközben egy 4,5 V-os laposelemmel ellátott  
hajtóműves motor üzemelteti. Az úszótest  
sztirodurból, a további részek pedig nagyrészt  
rétegelt nyárfalemezből. A sok rajzzal és sablonokkal (1:1)  
ellátott áttekinthető építési útmutató garantálja az egyedi hajó problémamentes összeszerelését.
TIPP: 4,5 V elemet (cikkszám100304) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 400 mm
10 13 53 per db ......................................................................................................................3.800,—

PH - robotkéz
 

 
 
 
 
 

Egy valóban lenyűgöző és  
többszörösen bevált pneumatika /  
hidraulikával ellátott modell. Ez a  
robotkéz az egyszerű és megfontolt  
építéssel robosztus és működésbiztos.  
Mivel 6 fecskendő kerül bevetésre,  
a következő mozdulatokat tudja  
teljesíteni: kézfej nyitás / zárás;  
kar fel és le; kar jobbra / balra. 
Hossz: kb. 400 mm
10 14 39 per db ......................................................................................................................3.180,—

Zsámoly
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

16 mm vastag, 3-rétegű lucfenyőből. A zsámoly 
elkészítésénél a különböző faragasztófajtákat 
használjuk. 
Méret: kb. 400 x 180 x 200 mm
10 05 87 per db ................................... 2.090,—

Napelemes - elemtöltő állomás  
éjszakai világítással

Rétegelt lemezből és pár  
elektronikai komponensből  
egy működőképes és prak- 
tikus mignon elem töltőállo- 
más keletkezik. Az áramkör  
elkészítése a rajzszegeken  
teljesen egyértelmű és  
diákbarát. Az IC vezé- 
relt töltő funkció mellett  
van az állomásnak egy  
fehér LED-e, amely sötét- 
ben automatikusan elkezd  
világítani. Barkácscsomag ceruzaelemmel  
és napelemmel.
TIPP: Kétoldalú ragasztószalagot  
 (cikkszám 400194) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 170 mm
10 22 47 per db ................................... 2.280,—

Kojak - sziréna
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Váltakozó hangmagasságú hangot képez,  
mint az eredeti Kojak sziréna New York-ban. 
Itteni rendőrségi sziréna felépítése is lehet- 
séges. Mérővezetékkel és hangszóróval.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni.
Az építőcsomagot két változatban kínáljuk:

Elektronikai rész + deszkalap,  
mérővezetékkel
10 09 23 per db ................................... 1.580,—

Elektronikai rész + kartonlap,  
mérővezetékkel
10 09 24 per db ................................... 1.500,—

VONALKÖVE TŐ

VIDEO

Zseniális belépő modell a robotok és elektronikus vezérlések világába. A lenyűgöző modell  
automatikusan követ egy fekete vonalat, érzékelőként két-két infravörös- illetve fotódióda  
szolgál. Az áramkör érzékenységét két potencióméterrel szabályozhatjuk. Az elektronikai  
komponenseket az adott deszkán sárgaréz rajzszegekre forrasztjuk rá. A hajtókerekek 
egyenként egy-egy erős hajtóművel működnek. Máris kezdődhet a verseny a pályán!
TIPP: 2 db mignon ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 140 mm
10 22 45 per db .................................................................................................................3.270,—

Műanyag tömlők
 
 
 
 

Tiszta és átlátszó, nagyon flexibilis, élelmiszer-
barát, kémiai anyagoknak ellenáll, öregedésálló, 
sokféle használatra.  
Rendelés egész méterben lehetséges.
Belső: Ø 3 mm 
Falvastagság: 1 mm
10 09 49 per fm ...................................... 130,—

Kojak-sziréna (deszkakapcsolás)

VIDEO

Laposelem 4,5 V -  
PANASONIC 
 
 

 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
HxSzxM: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 510,— 
10 13 44 12 db/előnyös csomag ........ 5.480,—

TÖMÖRFA!
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Fa - talpas nyúl

Natúr, 3D-hatás a szépen vágott elemeknek 
köszönhetően, lézerezett kontúrokkal, állítható.
Méret: kb. 15 x 9,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
60 30 78 per db ...................................... 790,—

Fa - állítható nyúl

 
 
 

Kedves nyuszi, amit az alaplapba lehet állítani. 
A huncut hosszúfülű előtt még van elég hely egy 
húsvéti tojásnak, teamécsesnek, virágcserép-
nek, stb. Így állítható össze gyorsan egy klassz 
húsvéti dekoráció. 
TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111) és  
 alátétet (cikkszám 300109) kérjük  
 hozzárendelni!
Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 89 per db ...................................... 410,—

Fa - tojás

Ragasztani és festeni. 
Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált 
Szélesség: kb. 35 mm 
Magasság: kb. 50 mm 
Félfurat: Ø kb. 3 mm
10 01 72 per db ...................................... 100,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben

Tömör,  
stabil nyúl,  
a pontos vágás- 
nak köszönhetően  
a kis nyulat eltol- 
hatjuk vagy  
ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 1.910,—

Fa - barkácskészlet nyúl
 

Ideális barkács- 
munka kisebb gyer- 
mekeknek, mivel a  
részeket már csak  
össze kell ragasztani.  
Tartalmaz minden részt  
3 db nyúl elkészítésé- 
hez, az arc már  
ráfestve. 
Méret: kb. 6,5 cm
10 11 66 3 db/cs. .................................... 850,—

Fa - füles kosár

 
 

Stabil kosár zöld színű filcfüllel, egyedileg 
díszíthető. 
Méret: kb. 11,5 x 6 x 9 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Teljes magasság: kb. 18 cm
10 18 50 per db ...................................... 890,—
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FATERMÉKEK 21
Fa - ovális

Ideális különböző elkészítési lehetőségekhez 
(festeni, ragasztani, mozaikmunkákhoz,  
égetéshez, stb.). 
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 6 x 8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 12 95 per db ...................................... 180,—

Fa - húsvéti tojás akasztós dísz

Szépen kidolgozott akasztós dísz, sifonszalag 
akasztóval és barna lézerrel vágott éllel, kétféle. 
Méret: kb. 7,4 x 5,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Teljes hossz: kb. 10,5 cm
60 26 99 8 db/cs. ................................. 2.160,—

Fa - tojás akasztós dísz, tavaszi hírnök

Csodás motívumok és  
szép formás akasztós  
díszek lézerrel vágott  
kontúrokkal. Egyedileg  
festhető és díszíthető,  
rögtön tavaszi hangu- 
latot idéz elő. Egy  
furattal egy szalag  
rögzítéséhez. Ideális  
húsvéti csokrokhoz.  
Háromféle. 
Méret: 9,3 x 7 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm
10 20 87 3 db/cs. .................................... 630,—

Fa - akasztós dísz  
húsvéti nyúl

Kedves húsvéti  
nyulak világos  
fenyőfából. Ideális  
gyermekeknek  
festéshez és  
saját elkészítés- 
hez. 
Tartalom:  
● 6 fa akasztós dísz 
● 6 szalag

Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: 2 mm
10 20 77 6 db/cs. .................................... 810,—

Fa - fűzőforma
Ezeket a csodás formákat gyapjú, fonal,  
háncs, stb. segítségével egyszerűen elkészít- 
hetjük. Kétféle befűzési technika lehetséges. 
Befűzhetjük (hímezhetjük) csak a külső vonala-
kat, vagy kifeszítjük a szálakat a belső motívum- 
ra (feszítőtechnika). Ideális kis művészeink 
finom motorikájának fejlesztésére. A valamivel 
nagyobb átmérőjű furatok alkalmasak vastagabb 
gyapjúfonalhoz és pl. egy műanyag hímzőtű 
(cikkszám 401414) segítségével egyszerűen 
dolgozhatunk. 
Alapanyag rétegelt nyírfalemez 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm

Húsvéti állatok
 

Méret: kb. 8 x 10 cm
10 19 41 3 db/cs. .................................... 830,—

Virágok

Méret: kb. 14 és 8 cm 
Tartalom: 2 db (1 x virágkeret + 1 x virág)
10 22 83 2 db/cs. .................................... 530,—

Fa - szélcsengő pillangó

Natúr, 3D hatás a szépen kivágott részeknek 
köszönhetően, előrajzolt kontúrokkal és akasz-
tózsinórral, hangrudakkal. 
Motívumméret: kb. 9 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Hangrúdhossz: kb. 7 cm 
Teljes hossz: kb. 24 cm
10 12 63 per db ...................................... 790,—

Fa - hímzőmotívum húsvéti tojás
Szép kihímezhető  
motívumok valamivel 
nagyobb furat átmérő- 
vel és ráccsal, kifeje- 
zetten a kisebb gyer- 
mekeknek fejlesztve.  
Hímzéshez gyapjúval  
vagy más fonallal.  
Lézervágással tisztán kidolgozott. 
Méret: kb. 3,4 – 4,8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Sűrűség: kb. 2 lyuk / cm 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlat: hímzőtű - tompa (cikkszám 500199) 
Fonalajánlat: osztott hímzőfonal  
 (cikkszám 501460..)
10 19 44 12 db/cs. .................................. 970,—

Fa - fűzhető gyapjúbárány

Ahhoz,  
hogy az édes  
bárányka meg  
ne fázzon, gyap- 
júval puhán körbe- 
tekerjük. A furatok  
extra nagyok, hogy  
sok gyapjú ráfűzésével egy szép megjelenést 
érhessünk el. Ez a kicsiket szórakoztatja és 
fejleszti a finommotorikájukat. A munka jutalma 
egy pihe-puha barát lesz.
TIPP: Fűzéshez nemezelő gyapjút (cikkszám  
 501472..) és műanyag hímzőtűt  
 (cikkszám 401414) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez  
Méret: kb. 15 x 9,5 cm 
Furat: Ø kb. 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 38 per db ...................................... 330,—

Fa - fűzőbárány

Ezeket az állatokat nagyon könnyen el lehet 
készíteni: Először ízlés szerint fessük le az 
egyes részeket és utána fűzzük őket össze. 
Díszíthető felfűzött gyögyökkel. Így egy zse-
niális, egyedüli háromdimenziós állat kelet-
kezik, amivel remekül lehet játszani. Ideális a 
legkisebbek finommotorikai iskolázásához és a 
háromdimenziós gondolkozás fejlesztéséhez. 
TIPP: A fűzéshez cipőfűzőket (cikkszám  
 102057) és kongógyöngyöt (cikkszám  
 700860) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 15 x 11 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 90 per db ...................................... 530,—
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1 Az A3-as méretű rétegelt nyárfa-
lemez felületeit és éleit simítsuk és 
kerekítsük le egy csiszolószivaccsal. 
A gumírozott képakasztókat nedve- 
sítsük meg és ragasszuk a lemez  
hátoldalára. 2 Három dominó- és egy 
memorylapocskából enyvezzük ösz-
sze a ceruzatartót. 3 Egy további 
dominólapocska munkafelületként 
szolgál felül. Minden felületet és 
élet simítsunk le, a ragasztási fe-
lületeket ne kerekítsük le. 4 A kész 
ceruzatartót, tartófelületet, forgács- 
dobozt, játékbábut és csipeszt 
enyvezzük rá a DIN A3-as lapra. 
Egy ceruzával kijelölhetünk segéd-

Stílusos jegyzettábla - egyszerűen elkészíthető fűrészelés 
nélkül. A rendszerezőket ízlés szerint rendezhetjük.  
Ideális anyák vagy apák napjára!

vonalakat. 5 Öntapadós krétatábla 
matricát rögzítsük és ragasszuk fel 
a mágnest. 6 A kész rendszerezőt 
ízlés szerint fessük le krétafestékkel 
( tengerzöld látható a képen), ehhez 
használjunk egy szivacsecsetet.  
A minták és a felületek leragasztá- 
sához használjunk takarószalagot.  

Rendeljük meg rögtön:
Krétakijelölő készlet fehér - EDDING
(Cikkszám 502075) lásd főkatalógus, 436

Krétatoll
(Cikkszám 501730) lásd főkatalógus, 436

TIPP

Csiszolószivacs - SCHULLER
(Cikkszám 200390) lásd főkatalógus, 204

Faenyv  Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393) lásd főkatalógus, 323

Takarószalag / festőszalag - SCHULLER
(Cikkszám 401580) lásd főkatalógus, 514

Szivacsecset - készlet
(Cikkszám 200666) lásd főkatalógus, 229

Ceruza, vonalzó / derékszögű vonalzó

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Szabványlap  
rétegelt nyárfalemez 
Méret: DIN A3 (297 x 420 mm) 
Vastagság: kb. 6 mm
10 00 17 per db ................................ 840,—

Lapocskák - rétegelt nyárgfalemez

Vastagság: kb. 4 mm

Méret: kb. 40 x 40 mm
10 00 01 per db .................................. 50,— 
 100 db-tól ............................ 40,—
Méret: kb. 40 x 80 mm
10 00 05 per db .................................. 80,— 
 100 db-tól ............................ 70,—

Forgácsdoboz kerek

Méret: Ø kb. 60 mm 
Magasság: kb. 35 mm
10 02 70 per db ................................ 360,— 
 10 db-tól ............................ 310,—

Fa - játékbábu - natur 
Alapanyag: bükkfa 
Külső: Ø kb. 15 mm 
Magasság: kb. 27 mm
10 19 35 03 20 db/cs. ........................ 640,—

Fa - csipesz 72 mm - natúr 
Bükkfa vagy nyírfa,  
csiszolt és simított.
Hossz: kb. 72 mm
10 11 74 50 db/cs. ............................ 990,—

Öntapadó krétatábla -  
Memo

Öntapadó tervező,  
krétával lehet rá írni. .
Méret: kb. 18,5 x 28 cm
50 19 30 per db ................................ 380,—
Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857..pink-43, jade-56, mentazöld-57, 
tengerzöld-58, indiai türkiz-63, kékesszürke-64,  
sötét(coelin)kék-65, levendula-75, szeder-77,  
antracit-95) lásd főkatalógus, 451

Állandó / permanens mágnes - kerek
(Cikkszám 100403) lásd főkatalógus, 180. oldal

Képakasztó / ragasztófül - papír
(Cikkszám 400294) lásd főkatalógus, 137. oldal

2

 BARKÁCSOLÁS FÁVAL

Rendszerező
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Ilyen egyszerű:

Ilyen egyszerű:
Fessük ki a kártyát színesre és írjunk rá kedves szavakat. 
Hátoldalát ragasztóstifttel bekenjük és nyolc spatulát ragasztunk 
rá kb. 1 mm távolságra egymástól, száradni hagyjuk. A spatulákat 
Washi Tape szalaggal összeragasztjuk és a kiálló végeket levág-
juk. A levelet feltekerjük és kb. 50 cm hosszú szalaggal lezárjuk. 

 BARKÁCSOLÁS SPATULÁKKAL

Szeretlek!

AL APANYAG

Fakerék  
keresztfurattal - bükkfa 
Fakerék egy tengely- és 9 oldalfurattal faru-
daknak. Számos elkészítési módhoz ideális, 
pl. szövéshez, függődíszekhez, stb.
TIPP: Tengelyrudakat (cikkszám 100108)  
 vagy farudakat (cikkszám 101783)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: Ø kb 40 mm 
Vastagság: kb. 12 mm 
Furat: Ø kb. 4 mm
10 22 77 per db ................................ 320,—

Tengely rudak - bükkfa
Hossz: kb. 120 mm 
Rúd: Ø kb. 4 mm
10 01 08 25 db/cs. ............................ 490,— 
10 22 86 100 db/cs. ....................... 1.630,—

Gombok kevert csomag - mintás 
Méret: Ø kb. 25 mm 
Alapanyag: fa
50 21 96 24 db/cs. ............................ 960,— 
Kötőfonal Quickstep - ELISA 
(Cikkszám 501475.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 495. o.

Faléc - fenyő 10 x 10 mm
(Cikkszám 100060) lásd főkatalógus, 122

Tempera - PRIMO
(Cikkszám 501273.. zöld-50, világoszöld-51) lásd 50. oldal

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400393) lásd főkatalógus, 323. oldal

AL APANYAG
Spatula / barkácsfa

Spatulák, nyírfából.  
100 darab kétoldalú  
ragasztópárna mellékelve.
Méret: kb. 18 x 150 mm 
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
10 11 87 80 db/cs. ................................790,—

Sajátkészítésű  
kifestőkártyák - szívek

Előrenyomtatott szív  
mintával, hátoldal üres. 
Méret: kb. 10,5 x 14,8 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 190 g / m²
40 18 54 15 db/cs. ................................830,—

Szaténszalag - 15 mm 
Fénylő, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 15 mm 
 

 
 
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
sötétpink-43, középzöld-55, türkiz-63,  
középkék-65, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 15 ..10 m/tekercs ...................   760,—

Ragasztóstift Stic Magic - UHU
Mennyiség: 21 g / stift
40 16 35 per db ....................................850,— 
 12 db-tól ................................820,—

Washi Tape 
Ez egy kézzel könnyen téphető ragasztószalag 
rizspapírból. 
Szélesség: 3 x 15 mm és  
 1 x 5 mm

Geometria
Hossz: egyenként 10 m
40 19 09 4 tekercs/cs. ......................... 1.960,—

Japanflair

Hossz: egyenként 10 m
40 19 81 4 tekercs/cs. ......................... 1.960,—

Hotfoil irizáló ezüst

A Hotfoil felülete nemesen  
fénylő, fémesen fóliázott. 
Hossz: egyenként 5 m
40 19 82 4 tekercs/cs. ......................... 1.960,—

 BARKÁCSOLÁS GYAPJÚVAL

Színes 
virágok
A tengelyrudakat a fakrék furataiba 
dugjuk (esetleg ragasztani). Egy 
virághoz (lásd jobbra) kb. 12 m fo-
nalra lesz szükségünk. A fonalvéget 
egy rúdon csomózzuk és sorról-
sorra szövünk úgy, hogy a fonal 
egyszer a farúd fölé egyszer pedig 
alá kerüljön. A fonalvégeket szoro-
san elkötjük. Színváltáshoz mindkét 
véget elcsomózzuk. A kész virágot 
egy gombbal díszítjük és egy zöldre 
festett farúdra rögzítjük.

ÚJ ELŐNYÖS  

CSOMAG



1 A hőálló munkaalátétet készít- 
sük elő. Ajánlatos a pirográf készü- 
lékkel tesztelést végezni, hogy 
érezzük a fafajtát, az erezetet, 
a nyomást és a hőhatás idő- 
tartamát. 2 Minta átrajzolása:  
A sablont vágjuk méretre. Hátolda-
lát egy ceruzával teljesen besa- 
tírozzuk. A satírozott felülettel lefe-
le rögzítsük a fadarabra (ragasz- 
tószalag). A vonalakat nyomjuk 
át egy golyóstollal és vonalzóval.  

Az égetőhegyet később könnyen 
vezethetjük az átnyomott vona- 
lak által. 3 Minta égetése: A pirog- 
ráffal dolgozzunk úgy, mint egy 
tollal, húzzuk meg a ceruzavona-
lakat vele. Egy falécet vonalzóként 
használhatunk. A motívum függ- 
vényében válasszuk ki a megfelelő 
égetőhegyet (pl. vonalak: srég hegy, 
csillag:  égetőpecsét). 4 A felüle- 
tet simítsuk le csiszolópárnával, 
akár le is festhetjük.

 PIROGRÁFIA

Égetve 

Mintákat webáruházunkban talál:  
Barkácstippek: Pirográfia / Égetve

MINTÁK

AL APANYAG
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 MUNKA FATERMÉKEKKEL

Karakter- 
arcok
Ilyen egyszerű:
Az arcot esetleg egy ceruzával ki- 
rajzoljuk: famintázatot, ághelyeket,  
repedéseket és a kéregleváláso- 
kat vegyük figyelembe. A pirográf ké- 
szülekkel, mint egy ceruzával dolgo- 
zunk, használjunk különböző ége- 
tőhegy motívumokat. Hajat, szakállt, 
stb. készítsünk filigránforgácsból és 
fessük tetszés szerint krétafestékkel.

SZER SZ ÁM
Égető páka - PEBARO, 9 heggyel  
(Cikkszám 300051) lásd főkatalógus, 259. oldal

Égetőhegy motívumkészlet -  
égetőpáka - PEBARO
(Cikkszám 301286) lásd főkatalógus, 259. oldal

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. kül. színekben) lásd 63. oldal

AL APANYAG

Faszelet natúr  
ovális - nyírfa
 
Méret: kb. 150 – 200 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
10 19 87 per db ................................ 650,— 
 20 db-tól ............................ 590,—
 
Faszeletek natúr - nyírfa 
(Cikkszám 603185) lásd jobbra, 25. oldal

Filigránforgács
(Cikkszám 100267) lásd főkatalógus, 134. oldal

SZER SZ ÁM
Égető páka - PEBARO, 9 heggyel 
(Cikkszám 300051) lásd főkatalógus, 259. oldal

Égetőhegy motívumkészlet -  
égetőpáka - PEBARO
(Cikkszám 301286) lásd főkatalógus, 259. oldal

Faléc 5 x 10 mm - fenyő, 500 mm
(Cikkszám 100059) lásd 65. oldal

Akvarellecset - Studio Nr. 1
(Cikkszám 200017) lásd főkatalógus, 228. oldal

Csiszolóvlies kézipárna - SCHULLER
(Cikkszám 200386) lásd főkatalógus, 204. oldal

Ceruza, ragasztószalag, toll, vonalzó

Szegeskép üres

Méret: 200 x 200 mm 
Vastagság: 20 mm
10 18 97 per db ................................ 530,—

Képeslap üres - fa
 
Alapanyag: nyírfalemez 
Méret: kb. 150 x 104 mm 
Vastagság: 3 mm
10 19 45 per db ................................ 270,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben

Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ............................. 1.910,—
 
Fa - gyertyaház
(Cikkszám 102206, 102207) lásd főkatalógus, 154. o.

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. különböző színekben) lásd 63. oldal
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 BARKÁCSOLÁS NYÍRFASZELETEKKEL

Édes katicabogár

AL APANYAG

Ilyen egyszerű:

A nyírfaszeletek alsó felét fű- 
részeljük le a testhez és fessük le. 
Hagyjuk száradni, majd fessünk rá 
fekete köröket. A fejhez fessünk a 
kisebb korongra egy sapkát feketé-
vel. A fél fagolyóból álló orrot fessük 
le, hagyjuk száradni és ragasszuk 
rá az arcra. A ecsetnyéllel pöttyöz- 
zünk szemeket, a szájat fessük rá 
egy piros színes ceruzával, az arcot 
pirosítsuk színes ceruza eldörzsö-
lésével. Fúrjunk két lyukat a csá-
poknak a fejre. A papírdrótot vág-
juk le (kb. 15 – 25 cm csáponként), 
a végekre csavarjuk egy spirált és  
ragasszuk a lyukakba. A fejet ra-
gasszuk faenyvvel a testre.

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392, 400393, 400394) lásd 65. oldal

Furdancs / kézi fúró, Ø 3 mm
(Cikkszám 200420) lásd főkatalógus, 208. oldal

Fűrészek
lásd főkatalógus, 200 – 202. oldal

SZER SZ ÁM

 MODERN TANÍTÁS A 3D NYOMTATÓ TOLLAL

Egy világot nyomtatok
Ilyen egyszerű:
Használjunk munkaalátétet. A fény-
képet vagy a mintát tegyük a fólia alá. 
A tárgyak először 2D-ben több rész- 
ben lesznek megrajzolva, azután 
pedig a tollal összeragasztva. A 3D 
nyomtató tollat használjuk úgy, mint 
egy golyóstollat. A vonalakat lassan, 
a felületeket pedig gyorsan nyom- 
tassuk. A vékony szál levegőn pil- 

lanatok alatt megkeményedik. 
A nyomtatási sebesség és hőmér- 
sékletet munka közben szabályoz- 
hatjuk, egy színcsere is könnyen 
elvégezhető. A részeket távolítsuk  
el a fóliáról és ragasszuk össze 
a 3D nyomtató tollal. Száradásig  
tartsuk a kívánt pozícióban.

Mintákat és egy pontos leírást webáruhá-
zunkban talál: Barkácstippek / Műanyag 
megmunkálása / 3D-nyomtató toll

MINTÁK

AL APANYAG

3D nyomtató toll
 
Tartalom: 
● 1 3D stift 
● 1 USB kábel 
● 3 tek. filament, per 3 m (összesen kb. 30 g) 
● útmutató
20 10 61 per készlet .................... 26.370,—

Tápegység /  
töltő USB 3000 mA 
Kimenet: 5VDC / 3.000 mA 
Bemenet: 110 – 240 V
20 10 62 per db ............................. 4.140,—

3D filament,  
PLA 1,75 mm

Hőmérséklet: 180 – 210 °C 
Színek: fehér, sárga, piros,  
 világoskék, ezüst és fekete 
Mennyiség: 6 x 50 g
20 10 63 300 g/cs. ......................... 6.570,—
 
Függődíszfólia / kreatív lámpásfólia
(Cikkszám 500278) lásd főkatalógus, 447. oldal

Alapanyagszükséglet filament:
Fénykép (kb. 9 x 13 cm): kb. 1,5 m 
Szemüveg: kb. 3 m 
Pillangó (kb. 11 x 9 cm): kb. 4 m

Faszeletek natúr  
kerek - nyírfa
Felülete fűrészelt, ideális  
különböző barkácsmunkák- 
hoz, mint pl. pirográfia, képek  
és natúr dekorációkhoz. Természetes 
termék, ezért méret, forma és tulajdonság 
különböző lehet és szállításonként a meny- 
nyiség különbözhet. Kisebb repedések  
vagy kéregleválások előfordulhatnak.
Méret: Ø kb. 100 – 140 mm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 31 85 5 db/cs. ........................... 2.620,—
 
Faszeletek natúr - nyírfa
(Cikkszám 602816, 602700) lásd főkatalógus, 130. o.

Fagolyók furat nélkül - bükkfa
különböző méretben, lásd főkatalógus, 131. oldal

Akrilfesték 
lásd főkatalógus, 452 – 455. oldal

Papírmadzag dróttal - Ø 1,5 mm natúr
(Cikkszám 60245302) lásd főkatalógus, 543. oldal
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1 Hat csíkot - egyenként kb. 2 cm 
szélességű és különböző hosszú- 
ságú (pl. 15 és 30 cm között) - 
golyóstollal felvázolunk és kifű- 
részeljük. 2 Az éleket csiszolópa- 
pírral simítjuk, végül a védőfóliát  
eltávolítjuk. 3 Mindegyik csík kö- 
zepébe, felülről kb. 1 cm-re, kézi 
fúrógéppel egy furatot fúrunk. Hasz- 
náljunk megfelelő alátétet (pl. fa- 
deszka). 4 Az akrillapocskát a ra- 
gasztócsíkkal egybevágóan a furat- 
mintára rögzítjük: a két furatot már  
elkészítettük, fúrjuk ki a maradékot.  
5 A perlonszálról kb. 1 m-t levágunk 
és a plexiüvegcsíkokat felfűzzük.  
6 A kész függődíszt három, egyen- 
ként kb. 50 cm hosszú perlonszál- 
lal felakasztjuk.

Egyszerű barkácsötlet -  
pontos fúró- és fűzőmintával 
a webáruházunkban.

Furat- és fűzőmintákat megtalálja a 
webáruházunkban Barkácstippek: Műanyag 
megmunkálása / Szivárvány-függő dísz

MINTÁK

SZER SZ ÁM
Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
(Cikkszám 200091) lásd főkatalógus, 197. oldal

Lombfűrészlap fához és műanyaghoz - PEBARO
(Cikkszám 200098) lásd főkatalógus, 198. oldal

Kézi fúrógép 6 mm
(Cikkszám 200392) lásd főkatalógus, 188. oldal

HSS csigafúró  - KEIL
(Cikkszám 200866) lásd főkatalógus, 207. oldal

Csiszolópapír - Easyroll - SCHULLER
(Cikkszám 200370, 200987) lásd főkatalógus, 204. oldal

Golyóstoll, alátét

Ilyen egyszerű:

Az akrilüveglapot a kívánt formá-
ban és méretben egy lombfűrésszel 
kivágjuk. Az éleket és sarkokat egy 
csiszolópapírral simítjuk, a védő- 
fóliát eltávolítjuk. A felületet meg- 
tiszítjuk és Paint filctollal a kívánt  
mintát felrajzoljuk, hagyjuk rövid ide- 
ig száradni. Sütőpapírt helyezünk 
a tepsire és egy megfelelő méretű 
tálat megfordítva ráteszünk. A ple-
xiüveglapokat rátesszük és kb. 160 
°C-on kb. 10 – 15 percig formáz- 
zuk. Hagyjuk a sütőben kihűlni!

PLEXIÜVEG FORMÁZÁSA

Edény retro-
stílusban

AL APANYAG

Akrilüveg / plexiüveg - színes
(Cikkszám 101582.. különböző színekben) lásd fent

Akrilüveg / plexiüveg
(Cikkszám 101105) lásd főkatalógus, 165

Paint filctoll készlet fine - POSCA
(Cikkszám 502179) lásd főkatalógus, 450

Paint filctoll készlet fine - POSCA
(Cikkszám 502180) lásd főkatalógus, 450

SZER SZ ÁM
Lombfűrészkeret - PEBARO 750K
(Cikkszám 200091) lásd főkatalógus, 197. oldal

Lombfűrészlap fához és műanyaghoz - PEBARO
(Cikkszám 200098) lásd főkatalógus, 198. oldal

Csiszolópapír - Easyroll - SCHULLER
(Cikkszám 200370, 200987) lásd főkatalógus, 204. oldal

Üveg- vagy porcelán  
salátás- vagy gyümölcsös tál 

BARKÁCSOLÁS AKRILÜVEGGEL

Szivárvány-
függő dísz

10 30 50 60

AL APANYAG

Akrilüveg / 
plexiüveg -  
színes
Eredeti plexiüveg, extrudált (XT), sokoldalú 
tulajdonságokkal, utolérhetetlen öregedés- 
és időjárásállóság, mindkét oldala sima, 
magasfényű, védőfóliával. 
Méret: 300 x 400 mm 
Vastagság: 3 mm

 
Színek + számok:  
sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
10 15 82 .. per db ......................... 2.490,— 
 10 db/színtől ............... 2.290,—

Akrillapocska - korong 
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 00 97 12 db/cs. ......................... 1.750,—

Perlonszál / nylonszál
Vastagság: Ø kb. 0,50 mm 
Szín: átlátszó
70 03 05 100 m/tekercs ................... 590,—
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Kis Ø 10 cm-es húsvéti kosár:
1 A pálcákhoz (merőleges ped- 
dignádpálca) 15 darab natúrszínű  
Ø 2,6 mm, kb. 50 cm hosszú peddig- 
nádra van szükségünk. A fonáshoz  
kb. 10 g színes Ø 1,75 mm peddig- 
nád kell. Ajánlatos valamivel több  
anyagot előkészíteni. 2 A peddigná-
dat felhasználás előtt kb. 10 perc-
re vízbe kell tenni (egy melegvízes  
vödörben áztatni). Minden színnek  
külön edényt használjunk. A ped-
digalapot akrilfestékkel alapozzuk  
vagy natúron hagyjuk. 3 A pálcákat 

AL APANYAG

Ezeket a trendi húsvéti kosarakat a rugalmas, szálmentes  
és nem törékeny peddignádból kezdők és gyerekek is  
könnyen elkészíthetik.

úgy dugjuk a peddigalap furatai-
ba, hogy alul kb. 5 cm-t kiálljanak.  
4 A rögzítéshez a pálcákat óvato- 
san  hajlítsuk úgy, hogy az elsőt 
mindig a hátsó pálcaívbe fűzzük. 
5 Fonás: a munka könnyítéséhez 
tegyünk a  kosárba nehezéket, pl. 
egy vizespalackot vagy egy követ. 
A peddignádat  felváltva egyszer a 
pálca elé, illetve a pálca mögé fon-
juk. Hogy a felakadást vagy a ki- 
száradást  megelőzzük, rövidítsük 
le a túl hosszú darabokat. Körben 
dolgozzunk, míg a kívánt magas-
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ságot elértük, a fonónádak elejei 
és végei legyenek mindig belül. A 
merőleges pálcákat egyengessük 
közben-közben meg. 6 A kosarat 
töltsük meg. A felül kiálló pálcákat 
tetszés szerinti  magasságban kös-
sük össze, esetleg  vágjuk le és 
díszítsük tollakkal. A könnyebb haj- 
líthatóság érdekében  nedvesítsük 
meg a kosarat egy  szivaccsal. 
Nagy Ø 20 cm-es húsvéti kosár:
1 A pálcákhoz (merőleges peddig- 
nádpálca) 27 darab natúrszínű  
Ø 2,6 mm, kb. 70 cm hosszú ped- 
dignádra van szükségünk. A fonás- 
hoz kb. 30 g natúr Ø 2 mm peddig- 
nád kell. Ajánlatos valamivel több 
anyagot előkészíteni. Most pedig  
dolgozzunk tovább mint a 2 – 6 pon-
tok alatt olvasható.

FONÁS  
GYEREKJÁTÉK

Húsvéti  
kosarak peddignádból

Peddignád
Hossz: kb. 160 m 
Vastagság: kb. 2,6 mm 
Mennyiség:  kb. 500 g 
Szín: világos natúr
10 10 80 500 g/cs. ......................... 4.580,—

Kosárfonó alapok

 

Vastagság: kb. 4 mm 
Furatok: Ø kb. 3 mm,  
 páratlan furatszám

Méret: Ø kb. 10 cm
10 10 81 per db ................................ 410,—
Méret: Ø kb. 20 cm
10 10 82 per db ................................ 660,—

Húsvéti fű

Dekorációs fű papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .............................. 270,—
 
Tollak - natúr
(Cikkszám 301293) lásd főkatalógus, 303. oldal

Szaténszalag - 10 mm
(Cikkszám 602944.. kül. színek) lásd főkatalógus, 534. o.

Kis húsvéti kosár
Peddignád Ø 1,75 mm, színes
(Cikkszám 102113.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 261. o.

Nagy húsvéti kosár
Peddignád Ø 2 mm, natúr
(Cikkszám 101079) lásd főkatalógus, 261. oldal

Olló, mérőszalag, törlőkendő, szivacs, 
edény peddignád bevizezéséhez (edény, 
Ø kb. 30 cm mosóedény), vizes üveg 
vagy kő nehezéknek
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Fa - mágnestartó szív

Formás szív fából, hátoldalán mágnessel,  
amely egy fatömbbe tisztán van beledolgozva. 
Kézreálló, jól fogható. Ideális festeni, fény-
képhez és számos elkészítési lehetőséghez. 
Kedves üzenetek sok örömet terjesztenek  
mágnestáblákon és hűtőszekrényeken.
Méret: kb. 7,3 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
10 19 95 6 db/cs. ................................. 1.570,—

Fa - szív / lóhere

Ezek a szép formájú szívek kedv szerint  
asztali névtáblácsknak, szeretetteljes köszön- 
tőnek vagy alátétnek elkészíthetőek. Négy szív- 
ből lóhere készíthető, pl. csoportos bemutatko 
zónak, kollázsnak vagy filcre ragasztva edény 
alátétnek. Sok dekorációs lehetőséghez,  
anyák napi ajándéknak, stb.
Nagy szív: 98 x 90 mm 
Nagy lóhere: 200 x 200 mm 
Vastagság: 3 mm
10 22 26 4 db/cs. .................................... 460,—

Forgácsdoboz  
szív alakú
 
 
 

H x Sz x M: kb. 80 x 80 x 30 mm
10 02 83 per db ...................................... 500,— 
 10 db-tól .................................. 460,—
H x Sz x M: kb. 90 x 85 x 40 mm
10 02 84 per db ...................................... 600,— 
 10 db-tól .................................. 520,—

Fa - ceruzatartó szív

Egy szívélyes ajándékötlet. Sokoldalúan 
elkészíthető, mint pl.: égetéssel, festéssel, stb. 
Alapanyag: juhar natúr 
Szív: kb. 4 x 2 x 3,5 cm 
Talpfelület: kb. 7 x 4,5 x 0,6 cm 
Furat: Ø kb. 7 mm
10 18 99 per db ...................................... 460,—

Képeslap üres - fa

Ez a fából készült képeslap egyszerűen  
innovatív. Az előlap üres a saját alkotási  
ötletek megvalósításához: festeni, égető- 
pákával égetni, ragasztani, stb. A hátoldalá- 
ra a címmező és a bélyeg helye van ráléze- 
rezve, mellette van elegendő hely a saját  
üzeneteknek. Praktikus akasztóval, hogy a 
címzett a lapot fel tudja akasztani - ezáltal a 
hosszan tartó öröm garantált. 
TIPP: Feliratozáshoz színes ceruzát, golyóstollat 
 vagy akriltollat (Deco Painter cikkszám  
 501315.., 501318.. vagy Triton Acrylic  
 Panit Marker 50173590) ajánlunk.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 150 x 104 mm 
Vastagság: 3 mm
10 19 45 per db ...................................... 270,—

Fa - képkeret szív

Ez a nagyszerű szívformájú képkeret különösen 
kedves az íróasztalon és a kommódon. Igény 
szerint színezhetjük saját festékkel és a szem-
nek tetszetős egyedi dizájnt készíthetünk belőle. 
Fa hátlap csavarható rögzítéssel. Talpazat a 
behelyezésre függőlegesen vagy vízszintesen.
Méret: kb. 140 x 115 mm 
Lécszélesség: kb. 30 – 35 mm 
Képméret: kb: 65 x 45 mm
10 21 16 per db ...................................... 580,—

Fa - virágcserép fényképkerettel

Virágok, melyek mindig virágoznak és egy  
fénykép a kedvesünkről? Ez mostantól egy- 
szerűen lehetséges ezzel az elragadó virág- 
cseréppel. Egyénileg festhető, ragasztható  
és egy fénykép betehető. Ideális ajándék  
anyák- és apák napjára, valamint csoportos 
bemutatáshoz, stb. Így minden gyermek elő- 
térbe helyezheti önmagát, a megajándéko- 
zottak pedig örülhetnek. Kivágás fóliabetéttel,  
fa hátlap elfordítható rögzítésekkel.  
3 különböző virágforma egyenként 4 db. 
Méret: kb. 6,5 x 16,5 cm 
Kivágás: kb. 3 x 3 cm
10 19 12 12 db/cs. ............................... 5.580,—

Fa - sörnyitó / üvegnyitó
 
 
 
 
 
 

Ideális ajándékötlet apák napjára.  
Pirográfiával, festéssel, stb. sokoldalúan 
díszíthető.
Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált 
Méret: kb. 140 mm
10 11 45 per db ...................................... 480,—

Neked barkácsoltam
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FATERMÉKEK 29
Vízmérték 15 cm - fa

Made in Germany. Ez a hitelesített és teljesen 
működőképes vízmérték sláger kis és nagy mes-
tereknél. A libella segítségével le lehet olvasni, 
hogy egy tárgy, pl.: egy kép pontosan vízszint-
ben van-e felszerelve. Tömörfa kivitel. Festés- 
sel, égetéssel, stb. gyorsan készíthető egy cso-
dás és hasznos ajándék pl.: apák napjára. 
H x Sz x M: kb. 15 x 2,2 x 3,2 cm
20 09 77 per db ................................... 1.530,—

Fa - masszázspók

Kész, kellemes masszázseszköz, amely 
gyerekeknek és gyermekkezeknek is kiválóan 
alkalmas - ideális kényeztető pillanatokhoz.  
A főgolyó Ø 45 mm és 3 barázdált láb 1 - 1  
darab masszázsgolyóval Ø 25 mm. 
Alapanyag: bükk natúr 
Méret: kb. 9,5 x 7 cm
10 18 43 per db ...................................... 730,—

Fa - cipőkanál

Ezzel a stabil fa cipőkanállal garantáltan  
kényelmesen beleléphet a cipőjébe, bőrhu- 
rokkal akasztható. Egy csodás apák napi ötlet 
mindenféle elkészítési lehetőséggel pl: égetés, 
festés, stb. 
Alapanyag: juhar natúr 
Méret: kb. 49,4 x 4 cm 
Vastagság: kb. 8 mm
10 18 94 per db ................................... 1.290,—

Fakanál

Csodás konyhafőnök robosztus és könnyen 
kezelhető bükkfából. Kiváló minőségű kivitel 
lézerrel kivágott motívummal és srég éllel az 
étel könnyebb megfordításához. Ideális ajándék 
minden főzni szeretőnek és édesanyának. 
Egyénileg alkotható égetőpákával és festés-
sel különböző színekben. Az akasztófuratnak 
köszMagasságtően kiválóan alkalmas konyhai 
felakasztáshoz. 
TIPP: A lézervágás miatt egyoldalúan enyhe  
 égési nyomok keletkeznek, ezek a motí- 
 vumnak egy mélyhatást adnak. Finom  
 csiszolópapírral azonban ezek egysze- 
 rűen lecsiszolhatóak
Alapanyag:  nyers bükk, szépen csiszolt 
Kanálszélesség: kb. 58 mm 
Hossz:  kb. 290 mm 
Vastagság:  4 mm

Smiley
10 19 38 per db ...................................... 300,—

Szív
10 19 39 per db ...................................... 300,—

Fa - hímzőkártyák
Egy lelkesítő hímzőkártya.  
Minőségi fából lézervágott szegéllyel  
és szép motívummal és felirattal. Tetszés  
szerint hímezhető. A gombok is és más 
díszítőrészek is kivarrhatóak. 
TIPP: Képakasztót - papír (cikkszám 400294)  
 kérjük hozzárendelni. 
Akasztófurat: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: varrótű - tompa (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: fonal Easy (cikkszám 501471..)  
 vagy pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..)

Méret: 12 x 12 cm 
Vastagság: 3 mm

Mom
10 20 82 per db ...................................... 400,—

Dad
10 20 83 per db ...................................... 400,—

Hímezhető képkeret

Csodás képkeret, amely egyszerűen díszíthető 
többféle hímzéssel is.
TIPP: Gyapjú (cikkszám 501471..)  
 rendelhető hozzá. 
Hímzőlyuk:  Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: hímzőtűk, tompa 
 (cikkszám 500199)  
Méret: kb. 16,2 x 20,3 cm 
Képméret: kb. 8 x 12 cm  
Vastagság: kb. 3 mm
50 21 23 per db ...................................... 590,—

Fa – hímezhető szívek
Tűajánlás: hímzőtű - tompa  
 (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: osztott hímzőfonal  
 (cikkszám 501460..)

Fa -  
hímzőmotívum  
szívek

Méret: Ø kb. 5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Sűrűség: kb. 2 lyuk / cm 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm
10 20 88 12 db/cs. ............................... 1.160,—

Fa -  
medál  
szív

Méret: kb. 7,2 x 8 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Sűrűség: kb. 4 furat / cm 
Hímzőlyuk: Ø kb. 1,5 mm 
Akasztófurat:  Ø kb. 5 mm
10 18 55 6 db/cs. .................................... 960,—

Fa - fűzőformák szívek

Befűzhetjük  
(hímezhetjük) csak  
a külső vonalakat,  
vagy kifeszítjük a  
szálakat a belső  
motívumra  
(feszítőtechnika).
Méret: kb. 10 és 12,5 cm 
Alapanyag: nyírfa rétegelt lemez 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm 
Tartalom: 2 db (1x szívkeret + 1x szív)
10 20 85 2 db/cs. .................................... 530,—
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MODELLE ZÉ S KREATÍVAN ALKOTNI ÉS FORMÁZNI

Építő massza 25 % samott 0 – 0,5 mm

Ideális kézi modellezésekhez, kicsi és közepes 
munkákhoz kb. 8 mm falvastagságig, ideális 
iskolai agyag finom samotaránnyal.  
10 kg / tömb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér / világos krém-01, sárga-10, lazac-23, 
piros-30, barna / fekete-89 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 76 .. Végső ár 10 kg/tömb .... 3.030,—
  3 tömbtől ....... 2.720,—
  100 tömbtől ... 2.270,—

Dolgozzunk agyaggal

 

 

 

 

 

 

 

● Témák: agyagfajták,  
 előkészítés, szerszámok,  
 technikák, öntés, mázazás, égetés 
● szövegek és skiccek válaszokat adnak kér 
 désekre, amelyek a szituációkban kialakul 
 hatnak 
● praktikus tippek és fogások 25 oldalon  
 (A4) megoldják a felmerülő problémákat

INGYEN a webáruházunkban  
www.winkleriskolaszer.hu 

Barkácstippek / Fazekasság / 
Brossúra: Dolgozzunk agyaggal

Teljes agyag-, máz- és égetőkellék kész- 
letünket megtalálja főkatalógusunkban  
a 232. oldaltól.

TIPP

Kedvezményes ár csak  
azonos színű / fajtájú vásárlásnál érvényes!

Égési veszteség 1 – 2 % 3 – 5 % 5 – 7 %
Vízfelvétel 7 – 14 % 4 – 8 % 1 – 4 %

Nr.

89

barna / fekete

Nr.

10

sárga

Nr.

23

lazac

Nr.

30

piros

Nr.

01

fehér / világoskrém

264

395

369

364

366
1.000 °C 1.100 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C

1.100 °C 1.150 °C 1.200 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C

Glazúr -  
festékdoboz
A felső- és  
alsóglazúrtechni- 
kához. Egyszerű  
felkenés ecsettel  
és vízzel. Normál  
égetési idő kb. 4 – 6 óra, normál mázas égetés.
Tartalom:  12 szín 
Égetési tartomány: 950 – 1.250°C
30 03 08 per db ..................................11.530,—

Fényes folyékony mázak - WELTE 
Made in Germany, ólommentes, jelzésmentes, 
problémamnetes és alkalmazásbiztos.

Korall fényes FGG 79

Fedő, meleg rózsaszín.
 
30 14 80 200 ml/doboz ....................... 2.990,—

Nádzöld FGG 65
 
 
Takaró középzöld  
halvány melírral.
 
30 13 38 200 ml/doboz ....................... 3.130,—

Pipacsvörös FGG 113

Félig takaró, intenzív piros.  
Közepesen folyékony.
 
30 13 61 500 ml/doboz ....................... 5.050,—

Barnakő /  
mangándioxid MnO2

Vízzel összekeverni,  
száraz egyszer égetett  
kerámiára rákenni.  
Szép domború hatá- 
sokhoz a felesleges  
barnakövet vizes  
szivaccsal eltávolítani. 
Égetési tartomány: kb. 1.100 – 1.200 °C
30 03 61 1.000 g/cs. ............................ 1.850,—
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Naberth  erm Toplader, körkörös fűtéssel, B400-as vezérlővel   Égetőkellék készletek
Típus max °C Vol.L Belső D x H mm V / kw Cikkszám Végső ár Lapok Támasz, db 

50 / 100 mm Cikkszám Végső ár 2)

Top 60R 1.320 60 410 x 460 400 / 5,5 30 10 48 735.570,— 4 db 350 x 10 mm 9 / 6 30 13 91 39.270,—
Top 80 1.320 80 480 x 460 400 / 5,5 30 10 50 778.470,— 4 db 420 x 12 mm 9 / 6 30 13 92 49.170,—
Top 100 1.320 100 480 x 570 400 / 7,0 30 10 49 857.670,— 4 db 420 x 12 mm 9 / 6 30 13 92 49.170,—
Top 130 1.320 130 590 x 460 400 / 9,0 30 10 54 943.470,— 5 Stk. 520 x 15 mm 9 / 9 30 13 94 75.570,—
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Toplader Top 60R – Top 130  
körkörös fűtéssel

Már a kedvező árú felülről rakható kemencék- 
nél is hasznot húzhat az iparban szerzett 
tapasztalatokból. A fűtésszabályozást alacsony 
zajszíntű és kopásálló félvezető relék végzik. 
Az alapszabályozó is egy kényelmes munkát 
biztosít. A beépített áramfogyasztásmérővel 
ellenőrízheti a költségeit. Gyors szállítási idő.

● Hosszú élettartamú és robusztus, hornyokba  
 helyezett, védett fűtőelemek egy egyenletes  
 körkörös fűtés érdekében

● A fűtés hangtalan kapcsolása, pontos égetési  
 görbe szerinti működése SolidStateRelais-vel 
 (félvezető relé))

● Csúcs minőségű hőelem a tökéletes hőmér- 
 sékletméréshez 1.320 °C-ig

● Többrétegű szigetelés a külső felület hidegen  
 tartása érdekében 

● Ház strukturált rozsdamentes nemesacélból

● A fedél állítható gyorszáródással,  
 lakattal lezárható

● Nagyon rugalmas, mozgatható emelés nélkül,  
 teljesen görgőkön gurítható, 2 görgő fékezhető

● Fontos égésgáz be- és kivezető nyílás a ke- 
 mence szellőztetéséhez az árban 

● Tartóállvánnyal görgőkön

● Levehető B400 vezérlő a komfortos  
 működtetéshez

● DEKRA-igazolás

Kemencék
 

A Nabertherm cég több mint 60 éves kemenceépítési tapasztalattal rendelkezik.  
A kemencéket kézzel készítik Németországban. Nemesacél burkolattal.  
Az árba foglalt B400-as vezérlő egyszerű és intuitív a kezelése. 
3 év garancia!
További információkat a főkatalógusunkban 234 – 235. oldalon, webáruházunkban talál  
vagy telefonon kérhet segítséget.

Engób

Folyékony WELTE engób,  
Made in Germany, finoman  
feldolgozva. Bőrkemény illetve  
száraz darabokra, akár zsengélt  
kerámiára is alkalmazható. Az engóbok  
felületek bevonására szolgálnak, ecsettel  
két fedő rétegben, illetve merítéssel, ráöntés- 
sel vagy fröcsköléssel vihetjük fel a felületre. 
Ecsettel, írókázóval vagy szivaccsal díszítésre 
is használhatjuk. Az engóbokat az első égetés-
sel égetik rá a tárgyakra és az azutáni mázé-
getés folyamán többnyire egy átlátszó mázzal 
védik. Polírozva és máz nélkül a cserépdarab 
vízáteresztő. 
Égetési hőmérséklet: 950 – 1.160 °C
 

 
 
 
 
 
 
 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50, kék-60, 
fekete / barna-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 53 .. 500 ml/doboz .................... 3.270,—

Állvány - fém

Nagy harangokhoz,  
golyókhoz, tojásokhoz, stb.
Magasság: kb. 155 mm 
Rúd: Ø kb. 3 mm
30 03 98 per db  .................................. 4.280,—

Mintázófák

Két különböző formájú véggel. 
Hossz: kb. 20 cm 
Alapanyag: fa
30 10 20 15 db/cs. ............................... 3.610,—

Modellező szerszámok - készlet

Terjedelmes és egyedülálló készlet, amely  
12 különböző szerszámból áll remek struktú- 
rákkal és motívumokkal. Agyag, modellező- 
massza, gyurma, nyerstészta, Fimo, stb.  
megmunkálásához. 
Gyurmasodró: Ø kb. 33 mm 
Teljes hossz: kb. 160 mm 
Modellezőrúd: Ø kb. 15 mm 
Hossz: kb. 150 mm 
Modellezőkerekek hossz: kb. 100 mm 
Modellező félhenger: kb. 60 x 53 mm
30 10 10 12 db/cs. ............................... 3.930,—

Fazekaskészlet I - 8-részes

Kezdő alapfelszerelés a fazekasság világá- 
hoz: fazekasgyűrű, szobrászgyűrű, mintázófa, 
fazekastű, vágódrót, citling, formázó fakés  
és szivacs. 

30 03 69 per készlet ............................ 2.280,—

Festőkürt

Pl.: engobenhez,  
üveg pipettával. 
Tartalom: kb. 70 cm³
30 03 86 per db ................................... 1.710,—

Sodrófa

Tömör bükkfából. 
Vastagság: Ø kb. 55 mm 
Szélesség: kb. 255 mm 
Teljes hossz: kb. 450 mm
30 04 10 per db ................................... 1.450,—

2) Az égetőkellék készletek árai csak egy kemence azonos idejű  
   vásárlásakor érvényes. Utánrendelés esetén kérjen árajánlatot!
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 MODELLEZŐMASSZA

Csiga- 
felvonulás

AL APANYAG
Modellezőmassza - JOVI
Szín: fehér
30 12 36 01 1 kg/cs. ....................... 1.080,— 
 12 cs.-tól ........................ 990,—

Csigaházak
 
Tartalom: kb. 68 – 72 db 
Méret: kb. 3 – 4 cm
60 31 83 kb. 200 g/cs. ................... 3.140,—
Alumíniumdrót - Ø 1,5 mm
(Cikkszám 602590) lásd főkatalógus, 560. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd 16. oldal

Munkaalátét - műanyag
(Cikkszám 301484) lásd főkatalógus, 238. oldal

Oldalcsípőfogó - STUBAI
(Cikkszám 200168) lásd főkatalógus, 193. oldal

Akrilecset lapos - HOBBYSTAR
lásd főkatalógus, 227 – 228. oldal

SZER SZ ÁM

A levegő hatására száradó mo- 
dellezőmasszát a munkaaláté- 
ten kb. 12 cm hosszú, vastag 
rúddá sodorjuk. A fej egyik felét 
kissé lelapítjuk vagy egy fejfor- 
mát modellezünk. A csiga hátsó 
részét egy csúcsós véggé dol-
gozzuk ki. A csigaházat középen 
belenyomjuk a masszába és a 
csiga fejét felállítjuk. Csigaházat 
modellezőmasszából is készít- 
hetünk. Szemnek kisebb golyócs-

kákat formálunk, az alumínium- 
drótra helyezzük és a fejbe szúrjuk. 
A csigákat kb. 24 – 48 órán keresztül 
száradni hagyjuk és akrilfestékkel 
lefestjük.

 ZSÍRKŐ

Természetes
AL APANYAG

Junior fűrész - PEBARO 10
(Cikkszám 200115) lásd főkatalógus, 200. oldal

Ráspolykészlet 8-részes
(Cikkszám 300031) lásd főkatalógus, 255. oldal

Reszelőkészlet - 5-részes
(Cikkszám 300032) lásd főkatalógus, 255. oldal

Csiszolóvlies - kézipárna
(Cikkszám 200386) lásd főkatalógus, 204. oldal

SZER SZ ÁM

A természetes szín és márványozás  
eléréséhez polírozzuk a zsírkövet egy  
puha kendővel és zsírkőolajjal  
(cikkszám 300271) át.

TIPP

Ilyen egyszerű:
Egy ceruzával a levélmintát közvet- 
lenül a zsírkőre rajzoljuk. Ha szük-
séges a követ előtte fűrésszel vág-
juk méretre. A formát ráspollyal és 
reszelővel dolgozzuk ki. Különösen 
szép felület elérés érdekében dol-
gozzunk csiszolóvlies-zel. Fúrjunk a 
faszeletekbe furatokat. A kész leve-
leket tisztítsuk meg, fűzzünk fasze-
leteket, fagyöngyöket és ágdarabo-
kat a pékzsinegre. 

Ilyen egyszerű:

Zsírkő - amulettkő nyers

Szeletekre vágott és fúrt ékszerkövek, ideális 
kreatív medálok, nyakláncok, függődíszek, 
stb. elkészítéséhez.  Forma és szín változó. 
Méret: Ø kb. 30 – 80 mm 
Vastagság: kb. 10 mm 
Mennyiség: kb. 20 db
30 02 67 kb. 1,5 kg/cs. .................. 4.260,—

Faszeletek natúr -  
nyírfa
 
Méret: Ø kb. 15 – 30 mm 
Vastagság: kb. 9 mm 
Tartalom: kb. 0,5 kg (természetességük 
 miatt kötetlenül kb. 90 – 110 db)
60 29 69 kb. 0,5 kg/cs. .................. 1.930,—

Ágdarabok natúr

Méret: Ø kb. 10 – 20 mm 
Hossz: kb. 30 – 80 mm 
Tartalom: kb. 1 kg (természetességük 
 miatt kötetlenül kb. 80 – 100 db)
60 31 23 kb. 1 kg/cs. ..................... 2.620,—

Fagyöngyök Colorum

Méret: Ø kb. 10 – 20 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
70 09 24 125 db/cs. ....................... 3.460,—
Pékzsineg - Ø 2 mm
(Cikkszám 501777) lásd főkatalógus, 542. oldal
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Ilyen egyszerű:
A Silk Clay vagy Foam Clay mo- 
dellezőmasszát a kívánt alátétre 
rányomkodjuk. A mintát esetleg egy 
ceruzával előrajzolhatjuk. Az éles 
éleket vonalzóval óvatosan simára 
nyomjuk. Egy éjszakán át száradni 
hagyjuk. 

Fantasztikusan rugalmas

Al
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Foam Clay - habgyöngyös gyurma, 
levegőn száradó
 

A Foam Clay egy önkeményedő modellező- 
massza, melyben apró habgyöngyök vannak. 
Ideális különböző tárgyak bevonására vagy 
mintázására. Praktikus dobozokba töltve -  
a megmaradt gyurmát légmentesen tárolhat- 
juk benne. Különböző anyagokra és felületek- 
re tapad. A száradási időtartam változó,  
1 - 3 nap, az anyag vastagsága alapján.  
A színeket jól keverhetjük egymásssal.
 

 
 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30,  
neonzöld-50, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
30 17 88 .. 560 g/cs. ........................... 3.960,—

Foam Clay Basic készlet -  
modellező massza levegőn száradó

Tartalom:  
● 10 tégely, egyenként 35 g, fehér, sárga,  
 neonsárga, neonnarancssárga, piros,  
 neonpink, neonzöld, kék, neonlila, fekete
30 17 87  10 db/cs. .............................. 3.630,—

Üvegszemek

Méret: Ø kb. 12 mm 
Szín: topáz / fekete
30 00 90 10 db/cs. ............................... 1.230,—

Zseníliadrót -  
Twisted

Flexibilis hajlítható  
selymes zseníliadrót,  
ideális különböző  
barkácsmunkákhoz, pl. karnak vagy lábnak 
figurákhoz, állatokhoz, stb. Kevert színek.
Hossz: kb. 50 cm 
Vastagság: Ø kb. 9 mm
30 05 67 100 db/cs. ............................. 2.970,—

Hungarocell tojások
 
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 45 x 32 mm
30 01 63 per db ........................................ 60,—
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 01 58 per db ........................................ 70,—
Méret: kb. 80 x 60 mm
30 01 46 per db ...................................... 130,—
Méret: kb. 100 x 75 mm
30 01 57 per db ...................................... 190,—
Méret: kb. 120 x 80 mm
30 14 34 per db ...................................... 260,—

Silk Clay Basic készlet - gyurma 
levegőn száradó

A Silk clay gyurma könnyű, puha, rugalmas, 
levegőn száradó modellezőmassza. A selymes 
tapintása miatt selyemgyurma néven is ismert. 
Felülete száradás után is puha, gumiszerű ma-
rad. Különböző anyagokra és felületekre tapad. 
A száradási idő 2 és 24 óra között váltakozik, 
az anyag vastagsága függvényében. A színeket 
keverhetjük egymással.
Tartalom:  
● 10 tégely egyenként 40 g, fehér, neonsárga,  
 neonnarancssárga, narancssárga, rózsaszín,  
 neonpink, világoszöld, neonkék, kék, lila
30 17 25 10 db/cs. ............................... 4.620,—

Papírmasé - elefánt

Nagyon  
stabil, festhető,  
ragasztható,  
Foam Clay vagy  
Silk Clay burkolattal  
elkészíthető, stb.
H x Sz x M: kb. 16 x 3,5 x 14 cm
40 20 29 per db ...................................... 850,—

Felhúzható  
mechanikus játék

Igen gyorsan  
és sok fantázi- 
ával olyan vicces,  
csodás robotok, egerek, autók,  
lovagok, stb. készülnek, amelyek a kicsiket és 
nagyokat egyaránt lenyűgöznek. Felhúzható 
műanyag darabok kerekeken vagy lábakon, a 
mozgást  felhúzás indítja. Háromféle (vezet, 
megy, táncol), mindegyikből 10 db egy csomag-
ban. Ideális dekorálni könnyű alapanyagokkal, 
pl. Foam Clay, Silk Clay, papír, dekorgumi.
Magasság: kb. 3 – 4,5 cm
30 18 20 30 db/cs. ............................... 8.220,—

További hungarocell részeket Silk Clay 
és Foam Clay modellezőmasszához a 
főkatalógusunkban talál a 312. oldaltól.

TIPP

LEVEGŐ HATÁSÁRA 

SZÁRADÓ!

LEVEGŐ HATÁSÁRA 

SZÁRADÓ!
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Modellezni és formázni, mintákat készíteni és felületet  
megmunkálni - FIMO Soft lenyűgöz nagyokat és kicsiket  
egyaránt a végtelen lehetőségekkel. 
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1 A kívánt színű FIMO soft-ból ki- 
sebb golyókat formálunk. A tömb- 
ből egy késsel különböző mére- 
tű masszákat vágunk le. Kézzel  
felmelegítjük, puhára gyúrjuk és 
megformáljuk. A FIMO soft szín 
megtartásához a modellezést min- 
dig a világosabb színnel kezd-
jük, színváltáskor mossunk kezet  
szappannal. 2 A Fimo-golyócskákat 
egy tiszta, zsírmentes üveg- vagy 
kerámia tárgyra nyomkodjuk. Figye-
lem: Ha az üvegflakont használjuk, 

akkor égetés előtt mindenfélekép- 
pen távolítsuk el az akrildugaszt. 
3 A kész remekművet sütőben  
kb. 30 percig 110° C-on keményítjük 
és hagyjuk kihűlni a sütőben.

Durva himalája- vagy tengeri sót szárított 
virágszirmokkal felváltva az üvegbe töltünk. 
Ha nincs kéznél tölcsér, tekerjünk papírból 
tölcsért. Peeling készítéséhez töltsünk né- 
hány evőkanál olíva- vagy kókuszolajat bele. 
Egy üvegflakon megtöltéséhez kb. 150 g 
durva sóra van szükségünk.

FÜRDŐSÓ

Ha a keményített modellezőmasszáról  
egyes részek leválnának, mindentragasztó- 
val vissza lehet ragasztani. 

TIPP

AL APANYAG

SZER SZ ÁM

 HŐ HATÁSÁRA SZÁRADÓ MODELLEZŐ MASSZA

Pontos

Barkácsszike / cutter 18 mm -  
SCHULLER

18 mm-es letörhető pengéhez,  
műanyag markolat, állítható penge. 
Hossz: 155 mm
20 02 32 per db ................................ 240,— 
 10 db-tól ............................ 220,—

Mindentragasztó kraft - UHU

Az univerzális Kraft ragasztó különleges 
ragasztóerővel az egyoldalú (nedves ragasz-
tás) vagy a kétoldalú (kontakt ragasztás)
Mennyiség: 125 g / fémtubus
40 00 20 per db ............................. 2.170,— 
 10 db-tól ......................... 2.130,—

FIMO - soft normál  
árnyalatok

H x Sz x M: kb. 55 x 55 x 15 mm 

 
 
 
 
  

Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín-07, napsárga-10, citrom- 
sárga-11, mandarinsárga-20, indiai piros-30, 
cseresznyepiros-33, antik rózsaszín-42, 
málna (pink)-43, flamingó-45, almazöld-51, 
trópusi zöld-53, borsmenta-57, brillant(sötét)-
kék-60, kalipszó kék-63, Windsor-kék-69, 
király ibolyaszín-74, csokoládébarna-87, 
fekete-90, delfinszürke-91 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 39 .. 57 g/cs. .......................... 660,—

Üvegflakon akril  
dugasszal 150 ml
 
Robusztus palack akril  
dugasszal, tetszés szerint  
megtölthető gyümölcslével,  
szeszes italokkal, fűszer- 
olajjal, ecettel valamint  
további sajátkészítésű  
finomságokkal. Hagyjuk  
a kreativitásunkat szaba- 
don szárnyalni! Jó ötlet  
vázaként az asztalra állítani.
Térfogat: kb. 150 ml 
Méret: 9 x 3 cm 
Magasság: kb. 11,5 cm
50 20 91 per db ................................ 780,— 
50 20 95 8 db/cs. ........................... 5.540,—

Mécses - Jens Ø 6,3 cm
Romantikus, robusztus  
mécses domború minták- 
kal a felületen. 
Méret:  Ø kb. 6,3 cm 
Magasság:  kb. 8 cm 
Üvegvastagság: kb. 7 mm
50 20 13 per db ................................ 330,—

Körömvirág / rózsaszirom 
Ideális szappanöntéshez, a szirmok nem 
csak csodálatosak a szappanban, hanem 
egyidejűleg ápoló, illatozó kiegészítők. Nem 
élelmiszer, fogyasztásra nem alkalmas!

 
 

Körömvirág - vágott
30 15 51 2 g/cs. ................................ 790,—

Rózsaszirom - piros
30 15 52 3 g/cs. ................................ 790,—

Levendulavirágok

Nem élelmiszer, - 
fogyasztásra nem alkalmas!  
Természetes termék, ezért méret,  
forma és tulajdonság különböző lehet. 

60 31 05 50 g/cs. .............................. 580,— 
60 31 06 500 g/cs. ......................... 4.940,—
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 OSZTÁLYPROJEKT DOODLE CLAY-JEL

Több kicsiből 
egy nagyot
Összetartozás és csoportos gondokodás egy osztályban  
vagy csoportban nagyon fontos. Mindenki elkészíti  
Doodle Clay-jel az egyéni, kicsi, ötletes hozzájárulását.  
Így hatásos  közösségi műremekek keletkeznek. 
1 Egy kb. 5 cm hosszú polimer- 
agyagot (Doodle Clay) kb. 2 – 3 mm 
vastagságúra kinyújtjuk és egy 
9 x 9 cm-es négyzetet kivágunk  
2 A körülötte keletkezett maradékot 
egy barkácskéssel óvatosan eltá-
volítjuk. A maradékból díszítéshez 
kis golyókat, virágokat, szárakat, 
csigákat, lapokat, copfokat, stb. 
formálunk. Ezeket a részeket tet- 

Egy Doodle Clay csomagból kb. 3 díszített, 
kb. 9 x 9 cm méretű lapot lehet elkészíteni

TIPP

AL APANYAG
Doodle Clay

Doodle Clay  
egy különösen  
finom, puha po- 
limerton alap- 
anyagból készül  
azoknak, akik kreativátusakat hagyják szaba-
don szárnyallni. Kellemesen feldolgozható, 
puha marad és nem szárad ki. Varázsoljon 
fantáziadús, szép dolgokat a otthonába de-
korációnak vagy ajándékba. Gluténmentes. 
Színek + számok: 
fehér-01, grafit-95 
A színek számát kérjük megadni!
30 17 75 .. 200 g/cs. ...................... 1.270,—

Doodle Clay DIY készlet

Tartalom:  
● 1 - 1 db Doodle Clay fehér és grafit  
 színben, egyenként 200 g 
● 1 szív szaggatóforma 
● 4 műanyag mintázó szerszám 
● 55 betű és 18 szám, sínnel a könnyebb  
 vésés érdekében

30 17 76 per cs. ............................. 5.280,—

Festőkarton - 10 x 10 cm

Méret: kb. 10 x 10 cm 
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
50 16 87 per db ................................ 150,—

Képakasztó /  
ragasztófül - papír
Méret: Ø kb. 30 mm
40 02 94 20 db/cs. ............................ 460,—

Munkaalátét - műanyag
(Cikkszám 301484) lásd főkatalógus, 238. oldal

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014) lásd főkatalógus, 247. oldal

Barkácsszike / cutter 9 mm - SCHULLER
(Cikkszám 200227) lásd főkatalógus, 224. oldal

Modellező faeszközök - CREALL
(Cikkszám 301021) lásd főkatalógus, 247. oldal

SZER SZ ÁM

szés szerint a lapra helyezzük  
és óvatosan rányomkodjuk. Min-
tázó szerszámokkal is díszíthetjük. 
3 A kész képet óvatosan vegyük le 
az alátétről és sütőben 130 °C-on, 
20 – 30 percig keményítsük. Ha 
kihűlt, akkor hőragasztópisztollyal 
ragasszuk a festőkarton közepére, 
a hátoldalára pedig egy képakasz-
tót ragasztunk.

9501
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 MINDEN BETON 

Tavaszi dekoráció

Betonöntés:
1 Az öntőformát egy stabil alapra 
tesszük és belül kikenjük étolaj-
jal. 2 Keverési arány: 1 rész víz és 
10 rész beton. A vizet töltsük egy 
műanyag vederbe, a kreatív be-
tont lassan szórjuk bele és kever-
jük addig egy barkácsfával, míg 
egy egyenletes, önthető massza 
keletkezik. 3 A kész betont öntsük  
a kívánt magasságig az előkészí- 
tett öntőformába és hagyjuk 1 – 2  
percet pihenni. Kopogtassuk köny- 
nyedén a formát kívülről, hogy 
az esetleges légbuborékok fel- 
oszoljanak. Hagyjuk egy éjszakát 
száradni. 4 Az öntött tárgyat 
vegyük ki óvatosan. Ehhez fordít-
suk meg a formát és hátulról gyen-
gén nyomogassuk, hogy az ön-
tött tárgy és az öntőforma közé 
levegő jusson be. Kis sorjákat  
vagy egyenlőtlenségeket a hát- 
oldalról távolítsuk el csíszolópa- 

Öntsük formába ötleteinket! A nyers, trendi betonkarakter egyszerű tárgyakból  
tekintetvonzó darabokat varázsol. A kiváló minőségű, káros anyagokban szegény, 
időjárásálló és porszegény kreatív betonnal nagyon egyszerűen és gyorsan  
díszeket készíthetünk. 

pírral. 5 További díszítés előtt  
hagyjuk a tárgyat teljesen meg-
keményedni. A keményedés a 
méret és hőmérséklet függvényé- 
ben egytől több napig is eltarthat.

Alkossunk lehúzós motívumok-
kal:
1 A kívánt lehúzós motívumot vág-
juk ki nagyjából, az első transz- 
parens vedőfóliát húzzuk le és 
tegyük 3 – 5 percre hideg vízbe.   
2 Csepegtessünk egy kis moso-
gatóvízhabot a díszíteni kívánt  
helyre, végül a beáztatott motívu-
mot vegyük ki a vízből és a lehú- 
zós képet toljuk át a mentaszí- 
nű papírról közvetlenül a habra. 
Óvatosan simítsuk kifele az eset 
leges buborékokat ujjunkkal és  
egy kendővel töröljük szárazra.  
Végül, kb. 4 óra száradás után  
húzzuk le az utolsó, alig látható  
réteg védőfóliát.

A nyuszit arany színű akrilfestékkel is  
kifestettük.

TIPP

Elkészítési minta
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Kreatív - beton
Káros anyagoktól mentes,  
porszegény! A kreatív- 
beton egy időjárásálló,  
fagyálló, kiváló minőségű,  
jól feldolgozható beton- 
öntőmassza, kitűnően  
alkalmas különböző,  
dekoratív tárgyak, mint tálak,  
vázák, gyertyatartók, alátétek, stb. kiöntéséhez. 
Az optimalizált receptnek köszönhetően ez a 
beton ideális kreatív alkalmazásokhoz otthon-
ra, iskolába és szabadidős intézményekbe, 
védőkesztyű és védőszemüveg használata nem 
szükséges. Öntőformának kiválóan alkalmasak 
étolajjal kikent műanyag formák, öntőformák, 
papírmasé-formák (folpack fóliával kibélelni) 
és sok más. Száradás (8  – 24 óra) után a kész 
betonrészeket akrilfestékkel festhetjük. Német 
nyelvű leírással és biztonsági előírásokkal a 
dobozon. 
30 14 94 2,5 kg/cs. .............................. 3.940,—

Leáztatható matrica 
Ezekkel a motívumokkal egyszerűen lehet trendi 
és megnyerő dizájnokat tervezni. A képek sok-
féle felületre ragadnak mint pl. üveg, bambusz, 
fém, műanyag, stb. A választott motívumot nagy-
vonalakban vágjuk ki, tegyük 3 – 5 percre hideg 
vízbe és leírás szerint vigyük rá a tárgyra. Ezu-
tán óvatosan törölgessük szárazra és hagyjuk 
legalább négy órát száradni. A végén húzzuk le 
a védőfóliát (alig látható). A motívumok tartósak, 
de nem moshatóak a mosogatógépben.  
Teljes méret: kb. 10 x 16 cm

Happy
Motívumméret: kb. 10 x 6,5 és 10 x 9,5 cm
40 20 22 2 ív/cs. .................................. 1.060,—

Love
Motívumméret: kb. 10 x 6,5 és 10 x 9,5 cm
40 20 23 2 ív/cs. .................................. 1.060,—

Egyszarvú és láma
Motívumméret: kb. 10 x 8 és 10 x 7,5 cm
40 20 24 2 ív/cs. .................................. 1.060,—

Smile
Motívumméret: kb. 1,5 – 4 cm
40 20 25 2 ív/cs. .................................. 1.060,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt. 
Szín: brilliáns arany
50 12 82 18 59 ml/üveg ........................ 1.200,—

Öntőforma 
Elasztikus, terhelhető és újrafelhasználható 
öntőforma. Kreatív beton, kiöntőpor, viasz, 
szappan és csokoládé kiöntéséhez alkalmas, 
leírással. Nem mosható mosogatógépben.  
Nem mérgező.
Hőálló: kb. 60 °C-ig

Négyzet nagy

Motívumméret: kb. 8,5 x 8,5 x 3,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív - betonpor 
30 15 23 per db ...................................... 970,—

Tojás

Motívumméret: kb. 10,5 x 8 x 3 cm 
Anyagszükséglet: kb. 400 g kreatív - betonpor
30 17 24 per db ................................... 1.020,—

Nyúl

Motívumméret: kb. 16,5 x 9 x 3 cm 
Anyagszükséglet: kb. 600 g kreatív - betonpor
30 18 16 per db ................................... 2.060,—

Vinilkesztyű / 
védőkesztyű
Púdermentes és lebont- 
ható USP-kukoricake- 
ményítőből. Nem steril.
Méret:  S / 7“, ideális gyermekkézhez
20 07 03 100 db / cs. ............................ 2.240,—
Méret:     M / 8“
20 07 04 100 db / cs. ............................ 2.240,—
Méret:     L / 9“
20 07 05 100 db / cs. ............................ 2.240,—

Gipsztál  PVC - SCHULLER

Puha, tartós minőség,  
gyorsan és könnyen tisztítható. 
Méret: Ø kb. 120 mm 
Magasság: kb. 90 mm
20 02 70 per db ...................................... 360,—

Spatula / barkácsfa

Méret: kb. 18 x 150 mm 
Stärke: kb. 1 – 2 mm
10 11 87 80 db/cs. .................................. 790,—

Dekorációs fém

Hajszálvékony  
fémlemez. 
Méret: 140 x 140 mm
 

Színek + számok: 
arany-18, réz-28, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 00 31 .. 5 lap/cs. .............................1.110,—

Ragasztó -  
Art Deco - KREUL

Speciális ragasztó fémlemezek  
és fémlemez-pelyhek rögzítésé- 
hez. Vízbázisú. 
50 06 15 50 ml/üveg ............................ 1.220,—

Speciális elkenőecset

Ecsetszélesség:  kb. 2,5 cm
20 00 49 per db ................................... 1.250,—

Laposecset- 
készlet -  
Yes 3-részes

 

Tartalom:  
● 3 db lapos ecset,  
 ecsetszélesség: 25, 35 és 50 mm
20 07 99 3 db/cs. .................................... 490,—

Csipesz

Hossz: kb. 11,5 cm
20 06 92 per db ...................................... 910,—
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MOZ AIK KREATIV ÖTLETEK DARABRÓL DARABRA

1 A kívánt motívumot golyóstollal 
a hungarocell félgolyóra felvázol-
juk. 2 A félgolyó egyik felét egy 
spakli segítségével mozaikragasz- 
tóval bekenjük. Mozaikköveket, 
üvegrögöket, stb. rányomkodunk 
és így egyik darabonként kirakjuk. 
Ügyeljünk arra, hogy a felület egy 
síkban legyen. Csak az üvegrö- 
gök emelkedhetnek ki kissé.  
FIGYELEM: A felesleges mozaik- 
ragasztót mindig távolítsuk el rög-
tön, különben a fugák nem lesznek 
szép egyenletesek. Egy éjszakán 
át száradni hagyjuk. 3 A mozaik fu-
gamasszát az előírtak szerint egy 
gipsztálban elkeverjük és alaposan 
(spakli segítségével) a mozaik köz-

Mozaik és gomba – dupla szerencse a kertbe.

tes részeibe beledolgozzuk. Rövid 
száradási idő után a felesleges fu-
gamasszát egy nedves szivaccsal 
addig tisztítjuk, míg a mozaikkö-
vek tiszták lesznek. Néhány óra 
száradási idő után még egyszer 
letöröljük a szivaccsal és végül 
egy puha kendővel utánpolírozzuk.  
4 A hozzáillő nyírfatörzset kivá- 
lasztjuk és a gombafejet ráhelyez-
zük és rögzítjük. Többféle méretet 
és színt készíthetünk, amivel a ker-
tünket díszíthetjük.

Ajánlatos a gombákat tél előtt a kertből 
bevinni. 

TIPP

SZER SZ ÁM
Mozaik - ragasztó  
Ultramastic

Kiváló, használatkész  
ragasztóanyag
Felület: 1 gömb Ø kb. 250 mm /  
 kb. 1 kg mozaik - ragasztó 
Szín: fehér
30 08 81 1 kg/cs. ........................... 1.960,—

Fugamassza  
Ultracolor Plus
Kiváló fugamassza por  
formájában. Egyszerűen  
csak vízzel kelll össze- 
keverni.
Felület: 1 gömb  
 Ø kb. 300 mm / 
 kb. 1 kg fugamassza 
Szín: fehér
30 08 82 2 kg/cs. ........................... 2.380,—

Gipsztál  PVC - SCHULLER
Puha, tartós minőség,  
gyorsan és könnyen  
tisztítható. 
Méret: Ø kb. 120 mm 
Magasság: kb. 90 mm
20 02 70 per db ................................ 360,—

Spakli 50 mm -  
SCHULLER
Méret: 50 mm
20 02 59 per db ................................ 410,—

Viszkózszivacs - 
SCHULLER
Méret: kb. 150 x 110 x 40 mm
20 02 71 per db ................................ 990,—
Vinilkesztyű /   védőkesztyű
(Cikkszám 200703, 200704, 200705) lásd 37. oldal

KERÁMIA MOZAIK

Szerencse- 
gomba
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 MOZAIK ALÁTÉTEK

Színjáték
AL APANYAG

Mozaik - softglas  
négyzet alakú hálón

Ollóval jól osztható 
Méret: kb. 10 x 10 mm 
Vastag.: kb. 4 mm 
Felület: kb. 30,5 x 30,5 cm 
Szín: színesen kevert
30 16 99 784 db/cs. ............................ 4.520,—

Mozaik- kerámia  
motívumok
Motívumok: csillag,  
 hold, cseppek,  
 virág és szív 
Méret: kb. 10 x 10 – 15 x 15 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
30 08 85 kb. 100 db/cs. ...................... 2.130,—

Mozaik - kerámiakövek Fllip mini

Méret: kb. 5 – 30 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: színesen kevert 
Felület: kb. 35 x 35 cm 
Tartalom: kb. 850 db
30 17 16 1 kg/cs. ................................ 7.160,—

Mozaik - üvegkkövek fantázia
Méret: Ø kb. 12 mm, 
 10 x 10 és  
 20 x 20 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: színesen kevert 
Felület: kb. 40 x 40 cm 
Tartalom: kb. 700 db
30 17 15 1 kg/cs. ................................ 6.200,—

MDF - alátétek 
Kétrészes alátét egy mélyedéssel. 
Vastagság: kb. 7 mm 
Mélyedés: kb. 4 mm

Négyzet
Méret: kb. 11 x 11 cm
10 12 53 per db ..................................... 610,—

Szív
Méret: kb. 14 x 14 cm
10 22 70 per db ..................................... 610,—

Barkácsragasztó
 

Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db .................................. 1.020,—

Mozaik - fugaanyag
 
 
Felület: kb. 30 x 30 cm 
Szín: fehér
30 02 92 250 g/cs. ................................. 590,—

Mozaik - fugázó fekete
Felület: kb. 1,5 – 3 kg / m²  
 fugaszélességtől  
 függően 
Szín: fekete
30 18 11 500 g/cs. .............................. 1.280,—

Ilyen 
egyszerű:

Hungarocell golyó -  
osztható
 
 
 
 

Kétrészes,  
belseje üreges. 
Méret: Ø kb. 150 mm
30 06 55 per db ...................................... 400,—
Méret: Ø kb. 200 mm
30 06 56 per db ...................................... 740,—

Üvegkövek

Méret: Ø kb. 15 – 20 mm, tartalom: kb. 100 db
30 11 55 00 500 g/cs. kristály ................. 540,—
30 11 55 10 500 g/cs. sárga .................... 820,—
30 11 55 30 500 g/cs. piros ................. 1.220,—
30 11 55 50 500 g/cs. zöld ...................... 540,—
30 11 55 60 500 g/cs. kék ....................... 540,—
30 11 55 99 500 g/cs. kevert ................... 730,—
 
Méret: Ø kb. 25 – 30 mm, tartalom: kb. 27 db
30 11 56 00 500 g/cs.  kristály ................ 550,—
30 11 56 99 500 g/cs.  kevert .................. 710,—

Mozaik - kerámiacserép
Kiváló minőségű, először zománcozott -  
utána széttörve, különböző formában  
és méretben. 
Méret: kb. 10 – 60 mm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Felület: kb. 25 x 25 cm (500 g)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
sárga / piros árnyalatok-10, zöld árnyalatok-50, 
kék árnyalatok-60, világoskék / antracit árnyala-
tok-61, kevert színek-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 06 .. 500 g/cs. ........................... 2.610,—

Előnyös csomag 

Méret: kb. 10 – 60 mm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Felület: kb. 100 x 100 cm (2.000 g) 
Szín: színesen kevert
30 08 90 2.000 g/cs. ............................ 8.550,—

Teamécsestartó - nyírfa

Természetes termék, ezért méret,  
forma és tulajdonság különböző  
lehet. Kisebb repedések vagy  
kéregleválások előfordulhatnak. 
Magasság: kb. 150 mm 
Vastagság: Ø kb. 70 – 90 mm
10 20 76 per db ...................................... 720,— 
 20 db-tól .................................. 660,—

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás
Egyik végén egy középre fúrt lyukkal  
(kb. Ø 4 mm) dekorációkhoz. Természetes 
termék, ezért méret, forma és tulajdonság 
különböző lehet. Kisebb repedések vagy  
kéregleválások előfordulhatnak.

Magasság: kb. 150 mm, Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 04 per db ...................................... 590,— 
 20 db-tól .................................. 560,—
Magasság: kb. 200 mm, Vastagság: Ø kb. 50 – 80 mm
10 22 05 per db ...................................... 660,— 
 20 db-tól .................................. 620,—

A keretet és alátétet barkácsra- 
gasztóval rögzítjük. Száradás után a 
mozaikot a mélyedésbe ragasztjuk, 
száradni hagyjuk. A fugamasszát 
leírás szerint elészítjük és felhord-
juk. Rövid száradási idő után a fe-
lesleges fugamasszát egy nedves 
szivaccsal addig tisztítjuk, míg a 
mozaikkövek tiszták lesznek.



Elkészítési minta
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 TEKRCSELT VIRÁGOK

Köszönet!

BARKÁCSMŰHELY
 TARKA-BARKA & KREATÍV

Ilyen egyszerű:

ALAPANYAG

Stancolt ívek -  
tekercselt  
virágok

Színes, előstancolt kartonvirágok, amit gyap- 
júval, hímzőfonallal, aranyfonallal vagy sza-
ténszalaggal körbetekerhetőek. A különböző 
méretek jól illenek egymásra és használattól 
függően 4 – 10 virág készíthető el.
Méret: Ø kb. 3 – 13,5 cm 
Szín: színes 
Vastagság: 400 g / m2

1 ív = 18 rész! (virágok és korongok)
40 20 32 per ív ....................................... 430,— 
	 10	ívtől .................................... 400,— 
	 50	ívtől .................................... 330,—

Hímzőmotívum	-	virág

A virágot díszít- 
hetjük gyapjúval, hímzőcérnával, aranyfonallal, 
dróttal vagy szaténszalaggal és gyöngyökkel. 
Szépen stancolt, mindkét oldal fehér, ideális 
festeni vagy ragasztani. 
Méret: Ø kb. 21,7 cm 
Korongméret: Ø kb. 9,5 cm 
Furat: Ø kb. 3 mm 
Vastagság: 1400 g / m2

1	ív	=	2	rész!	(külső	és	belső	rész)
40 16 71 per ív ........................................ 350,— 
	 10	ívtől ..................................... 330,— 
	 100	ívtől ................................... 310,—

Parkoló  
óra  
autó

Nyomtatott, előstancolt  
kartonrészekből néhány  
kézmozdulattal egy  
egyszerű parkoló  
óra keletkezik,  
ideális apák napjára.
Méret: kb. 14 x 14 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40	19	38	 per	db ...................................... 290,— 
	 10	db-tól .................................. 280,— 
	 100	db-tól ................................ 260,—

Puzzle	Construction	-	karton

Lekerekített kartonnégyzetek, a hat rész 
lehetővé teszi az egyedi összeillesztést. Ideális 
osztályok vagy csoportok  közösségét építéssel 
előmozdítani. Kitünően kiszínezhető különböző 
festékekkel.
Méret: 9,3 x 9,3 cm 
Vastagság: 1 mm 
Szín: fehér
40	20	28	 200	db/cs. ............................. 6.600,—
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Gombok	-	Ø 30 mm

Méret: Ø kb. 30 mm 
Tartalom: kb. 49 g 
Alapanyag: műanyag
50	11	48	 25	db/cs. .............................. 2.310,—

Kötőfonal		Easy	-	ELISA 
Hossz:  kb. 130 m 
Tűvastagság:  3,5 – 4,5 
Alapanyag: 100 % poliakril 
Mosható: 30 °C

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, piros-30, neonpink-41,  
fradizöld-50, világoszöld-51, világoskék-61,  
türkiz-63, királykék-65, orgona-72 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
50	14	71	..	 50	g/gombolyag ................. 480,—

A tekercselt virág hátoldalán cso- 
mózzuk meg a gyapjút. A gyapjúvé-
get majd mindig a középen lévő fu-
raton átfűzzük és így körbetekerjük 
a virágot. Végeket elcsomózzuk 
vagy ragasztószalaggal rögzítjük. 
A kész virágokat tetszés szerint 
egymásra helyezzük, stancolt ko-
rongrésszel vagy gombbal lezárjuk.
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BARKÁCSMŰHELY 41

JEGYZETTARTÓ HŰTŐRE ÉS IRODÁBA

Mágneses állatok
Kívánt színben és méretben ko-
rongokat lyukasztunk, a kerek lyu-
kasztóval pedig még különböző 
méretű elipsziseket. Az egyes 
részekből különböző állatfejeket 
készítünk és összeragasztjuk.  
A majom arcához a szív lyukasz-
tót használjuk. Az oroszlán orrát 
és minden csokornyakkendőt két 
kicsi szívből készítünk el. Az ar-
cokat rezgő szemekkel, orrral, 
csokornyakkendővel, félgömbök- 
kel elkészítjük és kijelölővel, lakk- 
tűfilccel és színes ceruzákkal tet- 
szés szerint alakítjuk. A fejeket 

Ilyen egyszerű:

Lyukasztó	kicsi,	nagy	-	szív
(Cikkszám 400259, 400270) lásd főkatalógus, 342. oldal

Lyukasztó	nagy	-	margaréta
(Cikkszám 401052) lásd főkatalógus, 342. oldal

Lyukasztó	XXL	-	kerek
(Cikkszám 401698) lásd főkatalógus, 343. oldal

Lyukasztó	XXL	-	kerek	díszszegéllyel
(Cikkszám 401767) lásd főkatalógus, 343. oldal

Diákolló	-	FISKARS
(Cikkszám 200244 és 200241) lásd főkatalógus, 222. oldal

Mindentragasztó extra cseppmentes - UHU
(Cikkszám 400021) lásd főkatalógus, 320. oldal

SZERSZÁM

Ilyen egyszerű:

ALAPANYAG

Szív akasztós dísz -  
hungarocell	/	rostselyem
 
Rostselyemmel körbetekert  
lapos hungarocell szív
Méret: kb. 16 cm 
Vastagság: kb. 4 cm 
Teljes hossz: kb. 24 cm
60	31	66	 4	db./cs. .......................... 1.970,—

Fotókarton - virágok
Fotókartonból, különböző  
méretben és színben. 
Méret: Ø 16, 22 és 28 mm 
Vastagság: 300 g / m2
40	17	08	 kb.	3.600	db/cs. .............. 2.540,—
 
Kásagyöngyök	-	rocailles	előnyös	csomag
(Cikkszám 700855) lásd főkatalógus, 595. oldal

Gombostű	-	18	mm
(Cikkszám 500216) lásd főkatalógus, 314. oldal

Deco	Painter	2	–	4	mm	-	matt	Marabu
(Cikkszám 501318.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 315. o.

SZÍV AKASZTÓS DÍSZ

Tavaszi 
elő- 
futár

ALAPANYAG

Korong - stancolt ív 
Erős kartonból. 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastag.: 825 g / m²
1 ív = 35 korong!
40 16 76 per ív .................................. 460,— 
	 10	ívtől ............................... 400,—

Neodym	mágnes	-	ECOBRA 
Méret: Ø 15 mm 
Vastagság: 3 mm 
Tartóerő: 2 kg
20	10	65	 4	db/cs. ........................... 1.950,—

Rezgő	szemek	-	kerek
Öntapadó hátlap nélkül. 
Méret: Ø kb. 5 mm
30	05	30	 kb.	45	db/cs. ...................... 240,—

Rezgő	szemek	-	kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 7 mm
30	05	31	 kb.	45	db/cs. ...................... 310,—
Méret: Ø kb. 10 mm
30	05	32	 kb.	45	db/cs. ...................... 380,—

Szemek	-	félgolyó
Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 10 mm
30	05	39	 kb.	45	db/cs. ...................... 790,—

Fotókarton - mozaik kerek

Fotókartonból,  
különböző színekben.
Méret: Ø kb. 10, 15 és 20 mm 
Vastagság: 300 g / m2 
Mennyiség: kb. 200 g
40	18	78	 kb.	3.900	db/cs. ................. 990,— 
Fotókarton	-	300	g	/	m²
(Cikkszám 401477.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 335. o.

Ékszerkövek	gyöngyház	-	színes
(Cikkszám 401421) lásd főkatalógus, 373. oldal

Lakktűfilc,	Hobby	Line	-	Kreul
(Cikkszám 501312.. fehér-01) lásd főkatalógus, 412. oldal

a stancolt korongra ragasztjuk  
és a hátoldalára egy mágnest rög-
zítünk.  

Fotókartonból különböző méretű, 
színes virágokat kásagyönggyel 
egy gombostűre fűzünk és a hunga-
rocell szívbe szúrjuk. A szív tetszés 
szerint díszíthető Deko Painter-rel.
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Stancolt kartonrész  
figura	vetőedénnyel

Ideális készlet barkácsoláshoz és zsázsa 
vetéséhez. A figura egyedileg elkészíthető  
festékkel vagy papírral, tegyük a földet és 
a magokat a vetőedénybe. Ha elegendő 
nedvességről gondoskodunk, akkor pár  
nap múlva már le is arathatjuk.
Méret: kb. 12 x 8 x 19,5 cm 
Edény mérete: kb. 11 x 8 x 2,5 cm 
Vastagság: kb. 175 g / m2 
Szín: fehér
40	20	27	 6	db/cs. ................................. 1.270,—

Bio	kerti	zsázsa,	 
Lepidium	sativum
A zsázsa könnyen csí- 
ráztatható földdel, ho- 
mokkal vagy vattával  
töltött tálkákban. Kitű- 
nően alkalmazs  
vicces fűfejekhez. 
Vetés: beltéren egész évben,  
 kültéren: márciustól szeptemberig 
Betakarítás:  egész évben júniustól októberig 
Tartalom: kb. 1 g / cs. (2 – 3 cseréphez Ø 55 mm)
30 16 12 per cs. ...................................... 290,—

Kókusz	-	duzzadó	tabletták

A kompakt duz- 
zadó tablettát  
öntsük le egy kis  
vízzel, egy farúddal  
vagy spatulával lazít- 
suk meg és a magokat tegyük a földbe. Egy tab- 
letta egy Ø 55 mm  cseréphez elég (cikkszám 
300111), a papírpohárhoz (cikkszám 401853)  
kb. 2 tablettára lesz szükség. 
Méret: Ø kb. 36 mm
30	16	17	 12	db/cs. .................................. 630,—

Barkácsoljunk!

Pörgetős	füzet	/ 
jegyzettömb	-	 
DIN	A7

Meséljünk  
nagyszerű történe- 
teket mozgóképekkel!  
Nagyon mókás, tanulságos és ösztönzi a kre-
ativitást. Praktikus formátumban erős papírból 
és vászonkötéssel. Mindenféle ceruzával, tollal 
festehető. Made in Austria.
Méret: DIN A7 (105 x 74 mm) 
Vastagság: 160 g / m2 
Szín: fehér
40	20	21	 per	db ...................................... 310,— 
	 20	db-tól .................................. 300,—

Hímzőkártya 
Hímzőkártyák, amelyek már a kicsiket is 
lenyűgözik. Előnyomtatott és előstancolt. 
Méret:  11 x 16,6 cm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

Szeretlek
40	07	59	 per	db ...................................... 100,— 
	 10	db-tól .................................... 80,—

Nyúl
40	01	32	 per	db ...................................... 100,— 
	 10	db-tól .................................... 80,—

Húsvéti	nyúl	-	stancolt	ív

Stancolt ív,  
2 részes összetűzhető,  
vastag kartonlap, festhető,  
ragasztható, stb. 
Méret: kb. 20 x 12 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 1.400 g / m2

1	ív	=	1	nyúl!
40 16 85 per ív ........................................ 340,— 
	 25	ívtől ..................................... 310,— 
	 100	ívtől ................................... 300,—

Nyúl	XL	-	stancolt	ív

 

 
Egyszerűen csak építsük és ragasszuk össze, 
majd színezzük egyedire. A felragasztott kosarat 
megtölthetjük apró ajándékokkal. 
Méret: 11 x 23 x 40 cm
1	ív	=	1	nyúl!
40 16 19 per ív ........................................ 830,—

Tojás	-	stancolt	ív

Stancolt ív különböző  
méretű tojással (1 tojás és 3 tojáskeret),  
erős kartonból. 
Méret: kb. 6 – 19 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

1	ív	=	4	tojás!
40 07 93 per ív ........................................ 160,— 
	 10	ívtől ..................................... 140,— 
	 100	ívtől ................................... 130,—

Tojásnyúl	-	karton

Nyúl formájú keret, egy tojáshoz (kb. 6 cm)  
vagy más húsvéti dekorációhoz illően.  
Stancolt kartonív, szépen előstancolt,  
festeni, ragasztani, stb. 
TIPP: Műanyag tojást fehér (cikkszám 301273),  
 műanyag tojást barna (cikkszám 30127580), 
 műanyag tojást színes (cikkszám 300123)  
 kérjük hozzárendelni!
Nyúlméret: kb. 6,5 x 16,5 cm 
Tojásméret: kb. 5 x 6,5 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 1.400 g / m2

40 16 86 per  ........................................... 490,— 
	 25	ívtől ..................................... 430,— 
	 100	ívtől ................................... 360,—

Elkészítési 
minta
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Filc stancolt részek -  
tavasz

Öntapadó,  
hétféle színben. 
Méret: kb. 2,5 – 7 cm 
Vastagság: 150 g / m²
30	17	07	 kb.	150	db/cs. ....................... 1.510,—

Ékszerkövek keverék - öntapadó

Akril ékszerkövek, különböző formákban,  
színekben és méretekben, öntapadó.
Méret: kb. 3 – 10 mm
40	17	86	 103	db/cs. ................................ 660,—

Nyuszidoboz	-	stancolt	ív

Stabil kartondoboz, tisztán előstancolt, lyukakkal 
az összeillesztéshez, ideális lefesteni, ragaszta-
ni, megtölteni, stb. 
Dobozméret:  kb. 7 x 7 x 7 cm 
Magasság fülekkel: kb. 21 cm 
Szín:  fehér 
Vastagság:  300 g / m2

1	ív	=	1	doboz!
40 18 51 per ív ........................................ 290,— 
	 20	ívtől ..................................... 280,— 
	 100	ívtől ................................... 260,—

Papírzsacskó  
készlet	-	nyulak

Ideális kisebb,  
húsvéti ajándék- 
hoz, nem mér- 
gező.
Tartalom: 
● 9 nyomtatott talpas papírtasak  
 három színben 
● motívumív 
● pomponok 
● szaténszalag 
● barkácsleírás

Zacskóméret: kb. 21 x 11,8 x 6 cm
40 20 31 per cs. ................................... 1.940,—

Fonható kosárka

Alj: Ø kb. 8 cm 
Nyílás: Ø kb. 12 cm 
Magasság: kb. 5 cm 
Vastagság: 350 g / m² 
Szín: fehér
40	08	79	 per	db .......................................110,— 
	 10	db-tól .................................. 100,— 
	 100	db-tól .................................. 80,—

Hímezhető	kosár	-	stancolt	ív

Vastag karton,  
stancolt és rovátkolt. 
Alj: Ø kb. 10 cm 
Nyílás: Ø kb. 18,5 cm 
Magas.: kb. 4,5 – 5,5 cm 
Vastag,: 350 g / m2 
Szín: fehér
1 ív = 1 kosár!
40 17 78 per ív ........................................ 270,— 
	 20	ívtől ..................................... 260,— 
	 100	ívtől ................................... 230,—

Füles kosárka
 
 
 
 
 
  
 
Előstancolt kosárka kartonból, barkácsleírással. 
Méret:  kb. 13 x 14 cm 
Magas. fül nélkül: kb. 7 cm 
Vastagság:  220 g / m2 
Szín:  fehér
40	08	78	 20	db/cs. ............................... 2.310,—

Díszkosárka	/	 
húsvéti	 
kosárka
 
 
Barkács- 
csomag - fotókarton,  
hatszögletű, külön- 
böző színvariációk- 
ban, ragasztópán- 
tokkal, előstancolt. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40	00	74	 24	db/cs. ............................... 2.620,—

Húsvéti	kosárka

Előstancolt kosárka erős hullámpapírból.
Méret:  kb. 11 x 6,4 cm 
Magas. fül nélkül: kb. 5 cm 
Vastagság:  1,6 mm 
Szín:  fehér
40	19	37	 per	db ...................................... 150,—

Húsvéti	fű

Dekorációs fű  
papírból. 
Szín: zöld
60	00	67	 30	g/cs. .................................... 270,—

Papírmasé	-	tojástartó

Stabil  
fél tojás,  
ideális festeni,  
ragasztani, stb. 
Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 4 cm
40	16	82	 10	db/cs. ............................... 1.650,—

Papírmasé	-	fél	tojás

Díszíthető,  
stabil tálka,  
megtölthető,  
dekorálható, stb. 
Méret: kb. 11 x 15 cm 
Magasság: kb. 6,5 cm
40	07	08	 per	db ...................................... 510,—

Papírmasé	-	táska	tojás

Nagyon stabil, papírzsinór füllel, sokoldalúan 
használható pl.: táskának, ajándék csomago-
lására, stb. 
Méret: kb. 12 x 9,5 cm 
Szélesség: kb. 6,5 cm
40	06	81	 per	db ...................................... 410,—

Léggömbkosárka	/ 
húsvéti	kosár

Garantált játék és szórakozás! Egy léggömböt 
a léggömb belsejébe helyezünk, felfújjuk és így 
egy puha lassított labda keletkezik, amivel bent 
is lehet játszani. Ideális húsvéti meglepetésnek 
is: fészek és játék egyben.
TIPP: Léggömböt (cikkszám: 300107) kérjük  
 hozzárendelni.
Alapanyag: nejlon 
Méret: Ø 20 cm
30	18	21	 per	db ...................................... 780,—
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Ilyen egyszerű:

Rajzoljuk a zászlófűzér kontúr-
jait ezüst gyertyafestő tollal a 
tömbgyertyára és hagyjuk szá- 
radni. Fessük ki a zászlókat szí- 
nesre vagy díszítsük különbö- 
ző mintákkal.

Gyertyafestőtoll,	PicTixx	-	KREUL

 
A folyékony viaszalapú festéket közvetlen  
a tollból visszük fel a felületre. 

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10,  
arany-18, piros-30, zöld-50, világoszöld-51, 
kék-60, világoskék-61, ibolyakék-70,  
barna-80, fekete-90, ezüst-92 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
30	10	70	..	 29	ml/toll ........................ 750,—

Tömbgyertya

Made in Germany.
Méret: kb. 120 x 60 mm 
Égési idő: kb. 38 óra 
Szín: fehér (snow)
30	11	86	01	 per	db ............................ 590,— 
30	17	59	01	 16	db/cs. ..................... 8.980,—

ALAPANYAG
 GYERTYÁK DÍSZÍTÉSE

Gyertyaparti

TOJÁSGYERTYÁK DÍSZÍTÉSE

Pillangótánc
Ilyen egyszerű:

Tegyük a díszítő viaszlapokat két  
réteg sütőpapír közé és a motívum 
lyukasztóval lyukasszunk pillangó 
kat. Mindig csak egy motívumot  
lyukasszunk ki és vegyük ki rögtön 
a lyukasztóból, segítségül használ-
junk egy tűt. Lekerekített ceruza- 

Tojásgyertya	 
színes
Lakkozatlan. 
Méret:  kb. 57 x 45 mm 
Égési időtartam: kb. 6,5 óra 
Színek:  lime, lila, sárga  
  világossárga, rózsaszín
30	14	65	 30	db/cs. ......................... 5.230,—

Lyukasztó	-	 
pillangó

Nagy
Motívumméret: kb. 2 – 2,5 cm
40	02	53	 per	db ............................. 1.350,—

Super	Jumbo
Motívumméret: kb. 4,5 cm
40	10	87	 per	db ............................. 3.250,—

Díszítő	viaszlap

Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastag.: kb. 0,6 mm

 

Színek + számok:  
átlátszó-00, fehér-01, sárga-10, narancs- 
sárga-20, piros-30, rózsaszín-40, zöld-50,  
sárgászöld-53, középkék-60, világoskék-61, 
ultramarinkék-67, orgona-72, lila-74 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
30	11	61	..	 per	db ............................ 260,— 
	 10	db/színtől .................. 230,—
 
Gyertyafestőtoll,	PicTixx	-	KREUL
(Cikkszám 301070.. kül. színekben) lásd lent

Sütőpapír,	tű

ALAPANYAG

véggel nyomjuk a gyertyára és  
díszítsük színesen gyertyafestő 
tollal.

Helyezzük a díszítő viaszlapokat feldolgozás 
előtt kb. 15 percre a hűtőszekrénybe!

TIPP t

z
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Fém - köztes rész,  
az élet virága 
Méret: Ø kb. 20 mm 
Nyílás: kb. 4 x 0,5 mm 
Szín: platina
70	09	11	 per	db ...................................... 640,—

Sifonszalag	-	3	mm
 

 
 
 

Szélesség: 3 mm
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-12, narancssárga-20, 
piros-30, rózsaszín-40, világoszöld-50,  
világosolíva-55, kék-60 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
60	24	64	..	 25	m/tekercs ..................... 1.240,—

Fa	pecsétnyomó	3	cm

Fa pecsétnyomó magas gömbmarkolattal és 
jelölőnyíllal, pecsétnyomó felület natúr kaucsukból. 
Motívum: Ø kb. 3 cm

 
 
 
 
handmade
40	17	34	 per	db ................................... 1.180,—

szív kaccsal
40	19	58	 per	db ................................... 1.180,—

Csomagolópapír	/	fedőpapír	/	 
nátronpapír

Az egyik  
oldala sima a  
másik enyhén nyers. 
Méret: 45 cm x 50 m 
Szín: világosbarna 
Vastagság: 40 g / m²
40	01	92	 50	m/tekercs ........................ 1.480,—

Körömkefe	/	 
kézmosókefe

Masszív fatest,  
erős műanyag kefével.  
1a minőségű osztrák  
gyártmány. 
Méret: kb. 95 x 45 mm
10	21	52	 per	db ...................................... 480,—

1 Az öntőszappant vízfürdőben 
vagy mikrohullámú sütőben meg- 
olvasztjuk és egy pár csepp citrom- 
sárga szappanfestékkel enyhén 
pasztellra festjük. Tehetünk szap-
panillatolajat is bele. Figyelem: ne 
főzzük, max. 60 °C-ig melegítsük! 
Hőmérő használatát javasoljuk.  
2 A száraz levendula- és rózsa- 

Egyszerű és hatásos: Egy kedves ajándék, a kézzel készített, 
szépen becsomagolt szappanok anyák- és apák napjára. 

SZAPPANÖNTÉS

Illatos virágálom

szirmot a szappanformába szórjuk, 
majd a folyékony szappannal ki- 
öntjük, hagyjuk megkeményedni  
és óvatosan kivesszük a for- 
mából. 3 A tömböt hosszában, kö-
zépen ketté vágjuk, szorosan fol-
pack fóliába becsomagoljuk és 
egy kedvesen díszített zárszalag- 
gal ellátjuk. 

TIPP
Viaszolvasztó	edény
(Cikkszám 300703) lásd főkatalógus, 273. oldal

Hőmérő
(Cikkszám 300704) lásd főkatalógus, 269. oldal

Szappan	öntőforma	-	tömb
(Cikkszám 301684) lásd főkatalógus, 275. oldal

SZERSZÁM

 

Minőségi	-	 
öntőszappan	opál

 
 

30	13	13	 1.000	g/cs. ...................... 4.170,—

Szappanfesték 
Kozmetikai festék válogatott,  
intenzív színű pigmentekkel. 
 
 

Színek + számok: 
citromsárga-12, pink-43,  
mentazöld-57, azúrkék-62,  
levendula-75 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
30	16	79	..	 10	ml/üveg .................. 1.030,—

Szappanillatolajak	-	 
aromaterápia
 

Koncentrátum 
(10 – 15 ml 1 kg szappanhoz).
Tartalom: 20 ml
30 08 68 rózsa ............................... 1.650,— 
30 08 69 orgona ............................ 1.650,—

Virágok 
Nem élelmiszer,  
fogyasztásra  
nem alkalmas! 
Levendulavirágok 

60	31	05	 50	g/cs. .............................. 580,— 
60	31	06	 500	g/cs. ......................... 4.940,—

Rózsaszirom	-	piros

 

30	15	52	 3	g/cs. ................................ 790,—

ALAPANYAG

Virágszirmok helyett egy teás- 
kanál kávéport is tehetünk az 
olvasztott szappanba. 
Kevés csillámport (cikkszám 501529..)  
becsomagolás előtt az oldalára szórhatunk  
és jól rányomkodjuk.
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FESTÉS  
SELYEMPAPÍRRAL

Absztrakt 
akvarell- 
hatások 
Vágjunk ki selyempapírból kü-
lönböző méretű, hosszúkás rom-
buszokat (kék árnyalat) és egy fél - 
kört (piros). Rajzoljuk a feszített 
vászonra ceruzával az egyes ré- 
szek pozícióit. A felvázolt terü- 
leten belül egy puha ecsettel Pa-
tio Paint akrilfestéket festünk és 
a kék rombuszt ráhelyezzük, majd 
egy további réteg festékkel 
a selyempapírt kisimítjuk. A pi-
ros félkört ugyanígy elhelyezzük 
és száradni hagyjuk. Tetszés és 
kívánság szerint a selyempa- 
pír festékét kisebb vagy nagyobb 

Ilyen egyszerű:

Akrilfestő	ecset	lapos	Nr.	10	-	HOBBYSTAR
(Cikkszám 200641) lásd főkatalógus, 227. oldal

Emelőkaros	vágó	IDEAL	1133	/	1142
(Cikkszám 200932, 200931) lásd főkatalógus, 219. oldal

Vágóhenger	-	IDEAL	1030
(Cikkszám 200597) lásd főkatalógus, 219. oldal

SZERSZÁM

A lefűzhető tasakot két részre  
osztjuk és az egyiket a hímzőkeret- 
be befeszítjük és a kiálló része- 
ket a hátoldalán levágjuk. Selyem-
papírból színes háromszögeket  
vágunk ki és tetszés szerint a fen-
tiek alapján Patio Paint színtelen  
akrilfestékkel a lefűzhető tasak 
külső oldalára ragasztjuk, kisimít- 
juk és hagyjuk jól megszáradni. 

Ilyen egyszerű:

ALAPANYAG

Hímzőkeret

Keretméret: Ø kb. 20 cm
50	17	97	 per	db ................................ 780,—

Lefűzhető	tasak	 
genotherm	/	átlátszó	 
tasak	-	HERLITZ

Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
40	18	98	 50	db/cs. ......................... 1.110,—
 
Selyempapír
(Cikkszám 401515.. kül. színekben) lásd fent

Selyempapír	-	KEVERT	CSOMAG
(Cikkszám 40151599) lásd fent

Akrilfesték	Patio	Paint	
(Cikkszám 501282.. színtelen-00) lásd fent

 ABLAKKÉP SELYEMPAPÍRBÓL

Látkép

Egy emelőkaros vágóval vagy vágóhenger-
rel egyidejűleg több rombuszt is vághatunk 
egyszerre. 2 – 3 selyempapírcsíkot egymásra 
helyezünk, középen kettéhajtjuk és kétszer 
ferdén kettévágjuk.

TIPP

ALAPANYAG

Selyempapír
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 20 g / m²
 
 
 
 
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, piros-30, rózsaszín-40, 
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, barna-80 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
1 réteg = 26 ív per szín!
40 15 15 .. per ív .............................. 790,— 
	 10	ív/színtől ................... 740,—

Selyempapír	-	KEVERT	CSOMAG 
13 színben.

Méret: 50 x 70 cm 
Vastag.: 20 g / m²
1 réteg = 26 ív!
40 15 15 99 per ív .............................. 780,— 
	 10	rétegtől ..................... 710,—

Feszített vászon

Méret: 24 x 30 cm 
Mélység: kb. 13 mm 
Lécmélység: 17 mm 
Vastagság: kb. 380 g / m²
50	08	23	 per	db ................................ 640,—

Akrilfesték	Patio	Paint	 
színtelen

Szín: színtelen
50	12	82	00	 59	ml/üveg .................. 1.200,—

mértékben a feszített vásznon 
eloszlathatjuk.
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Kivágunk egy 28 x 7 cm (lány) vagy 
28 x 8,5 cm (fiú) méretű motívu- 
mos fotókartont, bal és jobb oldal- 
ról 7 cm-t lemérünk és mindkét 
oldalát egy kártyává hajtjuk. Az 
arcot és kezeket a kartonra felraj- 
zoljuk és kivágjuk. A fejet belülről 
középre, a kezeket balról és jobb- 
ról, kívül vagy belül a kártyára ra-
gasztjuk (kezek: lánynál kívül, fiúnál 

Ilyen egyszerű:

A varázspapírt középen kettéhajt-
juk és a tenyeret úgy helyezzük rá, 
hogy a kontúr rajzolása és kivágása 
után egy szétnyitható kártya kelet-
kezzen. Az elülső oldalt (lakkozott 
szívek) vízfestékkel lefestjük és 
száradni hagyjuk. A kártya belse-

Ilyen egyszerű:

 BARKÁCSOLÁS VARÁZSPAPÍRRAL

Keze- 
ket  
a szívre

A mintákat megtalálja webáruházunkban 
Barkácstippek: Barkácsolás papírral /  
Kártyák készítése - Lány /fiú

MINTA

ALAPANYAG

Motívumfotókarton	-	 
csíkok kicsi

Tíz színben.  
Mindkét oldala  
nyomtatott.
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m²
40	18	36	 10	ív/cs. .......................... 3.490,—

Színes	karton	220	g/m2 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 220 g / m²

 
 
 
 

Színek + számok: 
fehér-01, szalmasárga-11, banánsárga-15,  
narancssárga-20, okkersárga (világos na- 
rancssárga)-25, élénkpiros-30, sötétpiros-39, 
világoszöld-51, mohazöld-56, fenyőzöld-58, 
égszínkék-62, óceánkék-63, királykék-69, 
orgona-72, őzbarna-81, csokoládébarna-87, 
fekete-90, világosszürke-91, 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
csomag = 10 egyszínű lap!
40	15	17	..	 10	lap/cs. .................... 1.280,— 
	 10	cs./színtől .............. 1.240,—

Alkoholos	filc	-	1	mm

Szín:  fekete 
Vonalszélesség: M / 1 mm
50	13	90	90	 per	db ............................ 520,—

belül). A belső részhez színben 
hozzáillő színes kartont kivágunk 
(12,5 x 6 cm lánynál, 12,5 x 7,5 cm 
fiúnál) és beragasztjuk. Egy ked- 
ves szöveggel díszítjük. SZERSZÁM

ALAPANYAG

Varázspapír- szívek

Egyik oldala átlátszóan lakkozva. 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastag.: 250 g / m² 
Szín: fehér
40	20	01	 10	lap/cs. ........................ 2.590,—

Matrica	-	szívek	filc
 
Méret: kb. 1,5 x 1,5 cm 
Vastagság: kb. 1 mm
40	19	69	 80	db/cs. ............................ 870,—

Színes	karton	220	g/m2 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: fehér
40	15	17	01	 10	lap/cs. .................... 1.280,— 
 10 cs.-tól ..................... 1.240,—
Vízfesték	készlet	-	PRIMO
(Cikkszám 500792) 12 koronggal vagy  
(Cikkszám 500794) 24 koronggal lásd főkatalógus, 430. o.

Iskolai	ecsetkészlet
(Cikkszám 200033) lásd főkatalógus, 227. oldal

SZERSZÁM

Ragasztóstift	-	FOLIA
Mennyiség: 20 g / stift
40	03	29	 per	db ................................ 480,— 
	 12	db-tól ............................ 450,—
 
Olló
lásd főkatalógus, 221. oldaltól

jét filctollal, fotókartonszívekkel,  
írással és matricákkal díszítjük.

 KÁRTYÁK KÉSZÍTÉSE

Szeretlek!
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Lézernyomtatóval nyomtatott vagy fénymásolt fényképeket 
könnyedén másolhatunk fotó transzfer ragasztóval.  
Király képkeretek és dobozokat készíthetünk.

Fényképes forgácsdoboz
1 Lézernyomtatóval nyomtatott /  
fénymásolt képet a forgácsdoboz 
méretének megfelelően kiválasz- 
tunk és kivágjuk. Szöveget tükör-
képként nyomtatjuk ki! 2 A nyom-
tatott képoldalt és a doboz fedelét 
fotó transzfer ragasztóval vasta-
gon lefestjük, gyorsan dolgozzunk. 
Festett kép felével lefelé a fedél-
re helyezzük, raklival kisimítjuk. 
Figyelem: a ragasztót ne hordjuk 
szét a felületen. 3 Hajszárítóval 
szárítsuk legalább. 10 percig leg-
magasabb fokozaton vagy hagyjuk 
24 órán keresztül száradni. A kiálló 
papírt vágjuk le. 4 A papírréteget 
egy szivaccsal oldódásig nedvesít-

sük, majd ujjunkkal dörzsöljük le.  
A ragasztóba beágyazott festék 
marad csak meg. 5 Száradás után 
egy réteg fotóragasztóval rögzít-
jük, így az utolsó papírmaradék is 
eltűnik.
Motívumos forgácsdoboz
1 A forgácsdoboz körvonalát a motí-
vumos papírra rajzoljuk, a vonalak 
mentén kivágjuk és a forgácsdo-
bozba ragasztjuk. 2 Kisebb üzene-
tekkel vagy rajzokkal és figurákkal 
díszítjük.

Dobozt és fedelet színes Washi 
Tape dekortapasszal díszítjük és  
ismét eltávolítható ragasztólapok- 
kal a falra rögzítjük.

Fényképét itt töltheti fel megmunkáláshoz  
és csodás hatások kipróbálásához:  
www.fototransferpotch.de / How it works

TIPP

BARKÁCSOLÁS FOTÓ TRANSZFER RAGASZTÓVAL

Storytelling Fotó	transzfer	ragasztó,	 
Hobby	Line	-	KREUL
 
 
 
 

 
50	15	90	 150	ml/doboz ................. 1.570,— 
50	15	91	 750	ml/üveg .................... 4.090,—

Húzófa	/	rakli	 
szitanyomóhoz

Hossz: kb. 220 mm
30	00	06	 per	db ............................. 1.750,—
 
Forgácsdobozok
lásd főkatalógus, 134. oldal

Motívumtömb	-	geometria
(Cikkszám 401915) lásd főkatalógus, 337. oldal

Figurák	kb.	40	mm,	színes
(Cikkszám 102183) lásd 63. oldal

Washi Tape - geometria
(Cikkszám 401909) lásd 23. oldal

Patafix	ragasztólapk	-	UHU
(Cikkszám 400053) lásd főkatalógus, 326. oldal

puha	ecset,	olló,	vizes	doboz,	szivacs,	
esetleg	hajszárító

ALAPANYAG
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A fakorona színes leveleit és a  
mezőt parafadugóval a festőkar- 
tonra pecsételjük, majd hagy-
juk megszáradni. Használjunk 
több parafadugót vagy festék- 
csere előtt tisztítsuk meg őket ala-
posan. Az ágakat vágjuk méretre 
oldalcsípőfogóval és ragasszuk  
egy fa formájában a festőkartonra. 

Ilyen egyszerű:

Mindentragasztó extra cseppmentes - UHU
(Cikkszám 400021) lásd főkatalógus, 320. oldal

Oldalcsípőfogó	-	szabványos
(Cikkszám 200175) lásd főkatalógus, 194. oldal

SZERSZÁM

Ilyen egyszerű:

ALAPANYAG

Decorációs	lapok	-	festőlap 
Nagyon stabil kartonlapok,  
tartóval a hátlapon. Egyedien  
elkészíthető mozaikkal, papír- 
ral, festékkel, szalvétával, stb.
Méret: kb 17 x 19 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér
40	20	26	 5	db/cs. ........................... 1.270,—

Szappanbuborék	oldat	-	 
PUSTEFIX

10	14	68	 70	ml/doboz ...................... 380,— 
10	14	69	 25	doboz	/	cs. .................. 8.220,—

Matrica	könyv 
76 oldalas matrica könyv.
Méret: kb. 0,3 – 6 cm 
Mennyiség: kb. 2.800 matrica
40	19	76	 per	db ............................. 2.810,— 
Élelmiszerfesték
(Cikkszám 501257.. kék-60) lásd főkatalógus, 482. oldal

Vízfesték	készlet	-	PRIMO
(Cikkszám 500792) lásd főkatalógus, 430. oldal

Dekorációs	pehely
(Cikkszám 501378.. Tropical-20, Harlekin-50)  
lásd főkatalógus, 479. oldal

Dekorgumi	matrica	-	Járművek
(Cikkszám 301505) lásd főkatalógus, 291. oldal

Üvegkövek - mini
(Cikkszám 301717) lásd főkatalógus, 285. oldal

Üvegkövek - kevert csomag
(Cikkszám 30115599) lásd főkatalógus, 285. oldal

 BARKÁCSOLÁS KÜLÖNBÖZŐ TECHNIKÁKKAL

Gyerekkollázs

ALAPANYAG
Festőkarton	-	 
20 x 20 cm
 
 
 
 
 
Méret: kb. 20 x 20 cm 
Vastagság: 3,5 mm, kb. 300 g / m²
50	16	88	 per	db ................................ 320,—

Parafadugó	kúp	alakú
    
Teljes magasság: kb. 32 mm 
Parafa:  Ø kb. 18 – 22 mm
60	28	17	 per	db ................................ 130,—

Gombok	kevert	csomag	-	mintás
 

Méret: Ø kb. 25 mm 
Alapanyag: fa
50	21	96	 24	db/cs. ............................ 960,—

Gombok
 

 
Alapanyag: műanyag 
Méret: Ø kb. 10 mm 
Tartalom: kb. 22 g
50	11	46	 kb.	100	db/cs. .................... 610,—
 
Tempera	-	PRIMO
(Cikkszám 501273.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 439. o.

A festőlap egyik felét fessük szap- 
panbuboréktechnikával kékre, má- 
sik felét pedig vízfestékkel és szűrő- 
vel sárga /narancssárga színre be- 
spricceljük, hagyjuk száradni. Fel- 
hordunk egy vastag réteg Marven 
barkácsragasztót tengerfenéknek 
és napnak. Szórjunk rá dekorációs 
pelyhet, óvatosan nyomkodjuk rá, 
maradékot eltávolítjuk, hagyjuk szá- 
radni. A nap körvonalait kijelölővel 
felrajzoljuk, újságdarabokat, fényké- 
peket, matricákat, dekorgumirésze- 
ket, üvegrögöket, stb. ragasztunk rá.

 FESTÉS  
 ÁGAKKAL ÉS  
 GOMBOKKAL

Színes 
fa

A szappanbuboréktechnika leírását megtalál-
ja webáruházunkban: Barkácstippek /  
Festés / Szappanbuboréktechnika.

TIPP

Festék- és mindenes tálka
(Cikkszám 500667) lásd főkatalógus, 443. oldal

Papírszalmaszál-csíkos
(Cikkszám 40184130) lásd főkatalógus, 403. oldal

Szűrő	-	vékonyhálós
(Cikkszám 500053) lásd főkatalógus, 431. oldal

Marven	barkácsragasztó	-	ARISTO
(Cikkszám 400350) lásd főkatalógus, 319. oldal

SZERSZÁM

Díszítsük különböző méretű és 
színű gombokkal, felakasztáshoz 
használjunk reepzsinórt.
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Gyermek-	és	partikalap

Erős kartonból, gumiszalaggal, szépen 
előstancolt, menő buliba, gyerekzsúrra,  
farsangra, stb. 
Méret: Ø kb. 12,5 cm 
Magasság: kb. 17 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 170 g / m2

40	08	72	 per	db ...................................... 190,—

Papírmasé	-	fél	maszk

Nagyon stabil,  
festeni, ragasztani, dekorálni stb. 
Méret: kb. 8 x 14,5 cm
40	08	50	 per	db ...................................... 460,—

Lyukasztó	XXL	-	 
kerek

Alkalmas 200 g / m² vastagságú papírhoz és 
kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 4,45 cm
40	16	98	 per	db ................................... 3.250,—

Alkoholos	filc	csúszásmentes	-	 
FABER	CASTELL

Stabil kerek hegy, majdnem minden felületre 
alkalmazható, pl. üveg, fa, karton, fém. Az ergo- 
nomikus háromszögű alak a fáradtságmentes 
írást, a pöttyös markolat pedig egy biztos és 
csúszásmentes fogást biztosít. Időjárásálló,  
nem fakul és rendkívül tapadó.
Szín:  fekete 
Vonalvastagság: kb. 2 – 4 mm
50	16	30	 per	db ...................................... 640,—

Mindentragasztó extra cseppmentes - UHU

Az egyedülálló zselészerű állaga lehetővé teszi 
a tiszta ragasztást elsősorban függőleges felü-
leten. A ragasztó nem folyik el. Ragaszt papírt, 
kartont, fát, filcet, szövetet, bőrt, porcelánt, kerá- 
miát, üveget, fémet, gumit és plexiüveget. Nem 
alkalmas hungarocellhez, PE-hez, PP-hez. Nincs 
hullámos papír, rövid ideig még korrigálható. 
Gyorsan és tartósan ragaszt, átlátszóan szárad.
Mennyiség: 31 g / fémtubus
40	00	21	 per	db ...................................... 780,— 
	 10	db-tól .................................. 740,—
Mennyiség: 125 g / fémtubus
40	03	68	 per	db ................................... 1.710,— 
	 10	db-tól ............................... 1.650,—

Papírtányér	-	kerek
 
Enni is használható,  
bevonatlan. 
Méret: Ø kb. 23 cm 
Szín: fehér
40	01	50	 per	db ........................................ 70,— 
	 100	db-tól .................................. 50,— 
	 600	db-tól .................................. 40,—

Papírszalmaszál - csíkos

Divatos barkácsanyag sok formázási 
lehetőséggel. Szívószálként is felhasználható. 
Méret: Ø kb. 0,6 cm 
Hossz: kb. 19,5 cm 
Szín: piros
40	18	41	30	 24	db/cs. .............................. 850,—

Tempera	-	PRIMO
Vízbázisú plakátfesték,  
a gyermekek első beavatásához  
a festészet technikájába. A fiatal  
„művészeknek“ lehetővé tesz egy  
játékot a világos, élénk, jól és  
könnyen elegyíthető festékkel.  
Papírra, kartonra, fára, szövetre,  
üvegre, műanyagra, fémre és terra- 
kottára festhető. Műanyag üveg  
praktikus adagoló kupakkal,  
szappannal és vízzel kimosható  
a különböző ruhákból. A palackok kiváló 
minőségű nem áteresztő PET-ből készülnek -  
a festék hosszabb tárolásnál sem szárad ki.

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, zöld-50, világoszöld-51, kék-60,  
világoskék-61, ibolyakék-70, barna-80, fekete-90 
A	színek	számát	kérjük	megadni!
50	12	73	..	 1.000	ml/üveg ...................... 990,—

FARSANG ÁLLATPARÁDÉ
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Elkészítési minta

FARSANG 51
Fülek 
Stancolt ív kiváló, erős kartonból előstancolt 
betűzhető zárral, mely feltűzhető a hajpántra 
(cikkszám 700494). Mindegyik fül első és hátsó 
részből áll és ezáltal különösen stabil. Állatfaj-
tától függően vágjuk megfelelő formára a fület .
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m²

1	ív	=	2	pár	fül!

Fül kerek
 

 

Egyedileg elkészíthető, farsangra, színházba és 
játékokhoz, medve-, egér-, majomfülnek, stb.
Méret: Ø kb. 10 cm
40 08 77 per ív ........................................ 240,— 
	 10	ívtől ..................................... 210,— 
	 100	ívtől ................................... 170,—

Fül	hosszú

Egyedileg elkészíthető, farsangra, színházba 
és játékokhoz, nyúl-, szamár-, kutya-, cica-, 
lófülnek.
Méret: kb. 19 x 7 cm
40 08 76 per ív ........................................ 240,—
	 10	ívtől ..................................... 210,—
	 100	ívtől ................................... 170,—

Műanyag	-	hajpánt
 
 

Ideális díszíteni szala- 
gokkal, virágokkal,  
ékszerkövekkel, stb.

Méret: Ø kb. 12 cm 
Szélesség: kb. 2 cm 
Szín: krémfehér
70	04	94	 per	db ...................................... 360,— 
	 10	db-tól .................................. 330,— 
	 100	db-tól ................................ 300,—

Sminkceruzák	-	EDU3

Finom kontúrokhoz és nagyobb felületekhez 
is, egyszerűen eltávolítható, dermatológialiag 
bevizsgált, praktikus pohárban.
Tartalom: 
● egyenkét 2: fehér, sárga, narancssárga,  
 piros, pink, zöld, kék, barna, fekete 
● egyenként: 1 arany és ezüst 
● 1 hegyező

Alak:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 11 mm 
Bélvastagság:  Ø 6,5 mm 
Ceruzahossz:  90 mm
50	21	91	 20	db/cs. ............................. 12.180,—

Sminkceruzák	-	PLAYCOLOR	MAKE	UP

Kozmetikai minő- 
ség, bőrgyógyásza- 
tilag tesztelt. A fes- 
ték allergénmentes,  
parabén nélkül, zsír-  
és oldószermentes,  
vízzel és szapannal  
lemosható. 
Tartalom:  
● 6 ceruza egyenként 4 g a következő színek 
 ben: fehér, sárga, piros, zöld, kék és fekete
50	20	26	 6	db/cs. ................................. 4.810,—

Aqua-sminkpaletta	 
24 szín -  
EULENSPIEGEL

A bőrbarát Eulenspiegel Profi-Aqua smink para-
bén és PAKs-mentes, nem tartalmaz sem par-
fümanyagot, sem az egészségre ártalmas UV-s 
szűrőt, sem állati eredetű összetevőket, glutén-
mentes és így gluténérzékenyeknek is alkalmas. 
A festék vízzel oldódó, gyorsan szárad a bőrön 
és egyszerűen használható. A felvitt festéket 
könnyen letörölhetjük vízzel és szappannal. 
Tartalom: 
● 24 x 3,5 ml (fehér, bézs, sárga, napsárga,  
 aramysárga, gyöngyfény-arany, gyöngyfény- 
 narancs, sötétnarancs, fuksziapink, világos- 
 pink, világospiros, királypiros, boszizöld,  
 smaragdzöld, világoskék, királykék, türkiz 
 kék, lila, barna, rozsdabarna, napsárga,  
 fekete, gyöngyfény-platina) 
● 3 profi-ecset
50	20	82	 per	db ................................. 17.470,—

Sminkecset készlet
 
 

 
 
 

 
Tartalom:  
● 1 db szintetikus laposecset méret: 6 (7 mm)  
● 1 db szintetikus macskanyelv ecset  
 méret 6 (6 mm)  
● 1 db szintetikus korongecset méret 2 (2 mm)
20	06	55	 3	db/készlet .......................... 1.960,—

Tetoválás készlet ovi

 
 
Átfogó készlet gyermekes  
motívumokkal - ideális óvo- 
dába és iskolába! Garan- 
táltan mindenki talál benne  
valamit: kalóz, űrhajós,  
hercegnő, tündér, állatok,  
növények, díszek, stb.  
A gyerekek szeretik és  
büszkén viselik a színes  
tetkókat, legyen az csodás  
jutalom vagy ajándék.  
A csomagban 50 db különböző, egyenként  
kivágott motívum van. A fóliát eltávolítani, meg- 
nedvesíteni és máris átvihető a motívum. Szap- 
pannal vagy olajjal egyszerűen eltávolítható a 
bőrről. A tetoválások megfelelnek a kozmetikai 
előírásoknak.
Motívum: kb. 1 x 2 – 2 x 2 cm
50	21	93	 50	db/cs. .................................. 970,—

Papírtrombita	/ 
anyósnyelv

Elengedhetetlen kellék bulihoz! A papírtrombiták 
kinyúlnak, ha belefújunk és egy mókás hangot 
adnak ki. Barkácsoláshoz is használható. Kevert 
színek.
TIPP: Papírpohárral (cikkszám 401974)  
 kombinálva vicces, trombitáló békák  
 készülhetnek.
Alapanyag: papír és műanyag 
Méret: kb. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm 
Teljes hossz: 23 cm
30	18	25	 6	db/cs. .................................... 550,—

Elkészítési minta

További sminkfestéket főkatalógusunkban 
talál a 480. oldaltól.

TIPP

El
ké

sz
íté

si
 m

in
ta



01 10 11 20 30

39 42 43 53

65

74

59 61 63

55

57

 FESTÉS AKRILLAPOCSKÁKRA

Sikkes tojások!
Az akrillapocskákra tetszés szerint mintákat rajzolunk. Fény-
képnél Paint filctoll pasztellt használunk. A csokrot és a sza-
lagot ragasztópisztollyal rögzítjük. Fehér és színes műanyag 
tojásokat (lásd 54. oldal) is készíthetünk 

Ilyen egyszerű:

 SZÍNES TOJÁSOK

AL APANYAG
Paint filctoll készlet fine - POSCA

Tartalom:  
● 8 toll - fehér, sárga, rózsaszín, piros,  
 sötétzöld, sötétkék, világoskék, fekete

Vonalszélesség: 0,9 – 1,3 mm
50 21 79 8 db/cs. ...............................9.410,—

Szaténszalag - 3 mm
 
 
 
 
 
 

Szélesség: 3 mm
Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, tojáshéj-11, narancssár-
ga-20, piros-30, sötétpiros-39, órózsaszín-42, 
pink-43, almazöld-53, középzöld-55, menta- 
zöld-57, sötétzöld-59, világoskék-61, türkiz-63, 
középkék-65, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 12 .. 50 m/tekercs ......................970,—

HÚSVÉ T
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Ragasztó- 
pisztoly  
állvány

Praktikus ragasztópisztoly állvány, alkalmas 
minden ragasztópisztolyhoz. Biztos tartás, 
nem billen meg, nincs csepegtetés munka 
közben, maximális biztonság. A hasznos tartó-
ban a ragasztópatronok mindig kéznél vannak.
H x Sz x M: 30 x 10,7 x 12,2 cm
20 10 67 per db ............................. 3.930,—

Hőragasztópisztoly -  
G 250

Feszültség: 220 – 240 V 
Teljesítmény:  55 W 
Hőmérséklet: 170 °C
40 00 37 per db ............................. 2.970,—

Hőragasztópatronok G 250 / Starter 
Kit Hot Melt - UHU 
Hossz: 200 mm 
Vastagság: Ø kb. 11 mm
40 00 38 200 g/cs. (kb. 11 rúd) ....... 1.270,— 
40 00 39 1 kg/cs. (kb. 51 rúd)........ 3.630,—

Akrillapocska - tojás
Kristálytiszta műanyag  
lapocskák furattal. Ebből  
a termékből nagyon szép  
tárgyakat barkácsolhatunk,  
mint pl.: festéssel,  
díszítéssel, ragasztással,  
stb. Illik az akriltojásba  
(cikkszám 300122) 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 01 01 12 db/cs. .............................1.750,—

Paint filctoll készlet fine pasztell - 
POSCA

Tartalom:  
● 8 toll - bézs, sárga, lazac, világosrózsaszín, 
 világoszöld, égszínkék, lila, szürke

Vonalszélesség: 0,9 – 1,3 mm
50 21 80 8 db/cs. ...............................9.410,—



El
ké

sz
íté

si
 m

in
ta

HÚSVÉT 53

El
ké

sz
íté

si
 m

in
ta

Eget ostromló kaleidoszkóp

Ez a forgókészülékes és nyomtatott motívumos 
színes kaleidoszkóp ideális gyerekeknek! Bele-
nézni, a fény felé tartani és tekerni – máris újabb 
és újabb formákat és színeket fedezhetünk fel.  
A kaleidoszkóp mozgatására a kövek bent min-
dig más helyre kerülnek. A visszaverődés és a 
tükrözés által csodás képek keletkeznek (kristály 
minta). Bámulatos meglepetés garantált! Ideális 
ajándék gyerekeknek. Háromféle, véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: kb. 15 cm, Ø kb. 3,5 cm 
Tartalom: 12 db / cs.
30 17 32 per db ...................................... 640,— 
30 17 33 12 db/cs. ............................... 6.930,—

Járdakréta tojásforma

Praktikus utcai kréták ragyogó  
színekben, különösen alkalmas kis  
gyerekkezekbe. Könnyen használ- 
ható utcán és köveken, vízzel egy- 
szerűen eltávolítható. 
Méret: kb. 60 mm
50 07 77 6 db/cs. ................................. 1.170,—

Ajándékkosárka - készlet

Barkácscsomag motívumos kartonból, ragasztó-
fülekkel, előstancolt. hatszögletű, háromféle. 
Méret: Ø kb. 11,5 cm 
Vastagság: 270 g / m2

40 04 78 24 db/cs. ............................... 2.970,—

Keresztszemes barkácscsomag -  
bárány
 
 
Gyerekes,  
színesen nyomtatott  
és lyukasztott hímez- 
hető kartonállvány.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalom:  
● 1 állat-motívumállvány 
● fonal 5 különböző színben, kb. 8 m színenként 
● 1 műanyagtű 
● részletes leírás

Méret: 21 x 18 cm 
Lyuktávolság: 7 – 10 mm 
Lyuk: Ø kb. 3 mm 
Vastagság: 1,5 mm
40 19 98 per cs. ................................... 1.450,—

Fa - pomponkészlet -  nyuszi
 
 
 
 
 
 
 
 

Ezzel a két farésszel  
pillanatok alatt a gyapjú  
körbetekerésével egy  
szeretetre méltó nyuszi  
keletkezik. Ilyen egyszerű:  
mindkettő részt egymásra  
helyezzük, gyapjúval körbe- 
tekerjük, felvágjuk és aztán  
egy fonallal a farészek között elkötjük.
TIPP: Gyapjút (cikkszám 50147189,  
 kb. 15-20 m / nyúl) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 11 x 9,5 cm 
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 89 per készlet ............................... 310,—

Fém tojás -  
bevonva

 

 

Pompás barkácsötleteket valósíthatunk meg 
ezzel a stabil fémformával, pl.: zsinórral, gyap- 
júval, szalagokkal körbetekerni és különböző 
díszítőelemekkel díszíteni, fehér bevonatos. 
Méret: kb. 17 cm 
Vastagsäg: Ø kb. 3 mm
30 00 83 per db ...................................... 270,—

Elrejteni és megtalálni
Füves húsvéti fészek

 

Stabil  
kosárka  
húsvéti  
papírfűvel.
Méret: Ø kb. 21 cm 
Magasság: kb. 6 cm
60 30 83 per db ...................................... 760,—

Papírtáskák pöttyös - papír

Színes pöttyös papírtáskák élénk színekben, 
tekert papírmadzag füllel.
Méret: 10 x 15 x 6 cm 
Vastagság: kb. 350 g / m2 
Színek: rózsaszín, lila, pink, türkiz,  
 világoszöld, fekete
40 19 56 6 db/cs. .................................... 840,—

Papírtáska pasztellszínek - papír

Divatos táskák hét színben.
Méret: 18 x 21 x 8 cm 
Vastagság: 110 g / m2 
Színek: barack, rózsaszín, citrom, menta, 
 türkiz, szürke, iszapszürke
40 19 79 7 db/cs. ................................. 1.290,—

Elkészítési minta
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Akrilformák 2-részes 
Kétrészes, kristálytiszta, belül dekorálható, sze-
gélyszalaggal díszíthető, festhető vagy ragaszt- 
ható, valamint Window Color-ral is festhető. 

Akriltojás
 
 
 
  

Méret: kb. 6 cm
30 01 23 10 db/cs. ............................... 1.730,—
Méret: kb. 10 cm
30 01 22 5 db/cs. ................................. 1.600,—

Műanyagtojások matt

Meghökkentően igazinak tűnő, stabil minősé- 
gű tojások praktikus tojástartóban, perforált, 
benyomható felfüggesztőlyukkal, nem törik. 
Ideális színes ceruzával, filctollal, pecsétfes- 
tékkel, lakk- illetve akriltollakkal festeni. 
Egyszerűen elkészíthetőek anélkül, hogy  
folyékony festékkel bajlódjunk, természete- 
sen díszíthetjük a tojásokat szalvéta- vagy 
márványozótechnikával illetve plakát- vagy 
akrilfestékkel.
TIPP: Hozzáillő nyársat (cikkszám 101184  
 vagy 118185) kérjük hozzárendelni!
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 2,5 cm 
Hozzáillő nyárs: Ø 3 mm
30 18 19 12 db/cs. ............................... 1.380,—

Hungarocell tojások
 
 
Kiváló minőségű,  
osztrák gyártású termék  
finom szemcsézéssel  
és perem nélkül. 
 

Méret: kb. 45 x 32 mm
30 01 63 per db ........................................ 60,—
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 01 58 per db ........................................ 70,—
Méret: kb. 80 x 60 mm
30 01 46 per db ...................................... 130,—
Méret: kb. 100 x 75 mm
30 01 57 per db ...................................... 190,—
Méret: kb. 120 x 80 mm
30 14 34 per db ...................................... 260,—

Hungarocell tojások - előnyös csomag 
Kedvezű árú csomag, durva szemcsézéssel. 
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 12 66 24 db/cs. ............................... 1.290,—

Hungarocell tojás -  
osztható
 
 

Kiváló minőségű, osztrák gyártású termék finom 
szemcsézéssel és perem nélkül. Kétrészes, 
belseje üreges. 
Méret: kb. 160 x 110 mm
30 06 71 per db ...................................... 480,—

Vatta barkácscsomag - nyúlcsalád

Ezzel a barkácscsomaggal 12 db nyúl  
készíthető el.
Tartalom:  
● számtalan vattaformra és kellék

A kész figura mérete: kb. 9 cm
30 06 82 per cs. ................................... 3.290,—

Fotókarton - tojások 7,5 cm

 

Fotókarton,  
12 színben. 

Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 17 73 100 db/cs. ............................. 1.960,—

Húsvéti kert
Műanyag tojások
 
Szép, stabil minőség, kíválóan alkalmas ragasz-
tani, festeni, stb., törhetetlen.
 
 

 
 
Furat: Ø 3 mm 
Szín: fehér

Méret: 3,8 cm
30 12 92 50 db/cs. ............................... 1.270,—
Méret: 6 cm
30 12 73 25 db/cs. ............................... 1.120,— 
30 12 74 250 db/cs. ........................... 10.230,— 
30 06 12 1.000 db/cs. ........................ 32.670,—
 
 
 
 

Méret: 6 cm 
Furat: Ø 3 mm 
Szín: barna
30 12 75 80 25 db/cs. ........................... 1.160,—

Műanyag tojás -  
kevert csomag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Szép, stabil minőség, 8 különböző színben. 
Kiválóan alkalmas ragasztani, festeni, stb., 
törhetetlen.  
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 3 mm
30 11 33 99 16 db/cs. .............................. 740,—

Műanyag tojáshoz illő farúd 

 
Válogatott bükk, 1. osztályú minőség,  
kiválóan sima felület, kezeletlen. 
Hossz: kb. 500 mm 
Rúd: Ø kb. 3 mm
10 17 82 10 db/cs. .................................. 320,—

Akasztó műanyag  
tojásokhoz és gömbökhöz

Fémből.
 
30 01 28 50 db/cs. .................................. 270,—

MINTHA PAPÍR- 
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További vasalható gyöngyöt és kelléket a 
főkatalógusunkban a 316 – 318. oldalon talál.

TIPP

AL APANYAG

Midigyöngy alaplap -  
HAMA - tojás
Méret: kb. 12,5 x 10 cm 
Azín: fehér
Figyelem: Az alaplap csak  
HAMA midigyöngyökhöz alkalmas!
30 17 42 per db ................................ 390,— 
 10 db-tól ............................ 360,—

Midigyöngy doboz - HAMA
Vasalható gyöngy, 6 – 10 színben. 
Gyöngy: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: kb. 13.000 db
 

 
 
Színek + számok: 
átlátszó csillogó mix-88, neon mix-98,  
telt szín mix-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 76 .. per cs. ......................... 6.560,—

Kotkodács, minden napra egy tojás 

Celofán dísztasak  
húsvét

Színes, húsvéti mintás ce- 
lofán tasak, nem mérgező,  
kisebb ajándékok, aprósá- 
gok, stb. csomagolására.
 
 
Méret: 14,5 x 23,5 cm
40 19 87 10 db/cs. .................................. 510,—

Tasakzáró klipsz
Tasakok lezárásához. 

Szélesség: kb. 7 mm 
Hossz: kb. 35 mm 
Szín: arany
40 05 91 25 db/cs. .................................. 360,—

Húsvéti fészkek - készlet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barkácscsomag mintás kartonból, előstancolva, 
fülekkel a ragasztásmentes összerakáshoz. 
Hatszögű, háromféle.
Méret: Ø kb. 15 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 20 05 6 db/cs. ................................. 1.940,—

Matrica - Vidám bárány

Méret: kb. 3,5 – 4 cm 
Mennyiség: 27 matrica
40 16 25 per cs. ...................................... 390,—

Matrica csillám - Húsvéti tojások

 
Üdvözlőkártyák díszítésére, barkácsmunkák- 
hoz, scrapbookinghoz, stb. Műanyag matria 
ezüst csillámhatással.
Méret: kb. 0,7 – 2,5 cm 
Mennyiség: 80 matrica
40 18 71 per cs. ...................................... 430,—

Fonómotívumok -  
Húsvét

 

Tartalom:  
● 4 fonólap előstancolt fonófuratokkal különböző  
 motívumokkal: nyúl, csibe, szív és bárány 
● elegendő fonócsíkkal 6 különböző színben 
● rezgő szemekkel és lábakkal

Méret: kb. 12 x 17 cm
40 18 90 per cs. ................................... 2.030,—

Lehúzós kép - húsvét

Praktikus lehúzós képek húsvéti tojások 
egyszerű és gyors díszítéséhez. Könnyen 
alkalmazható, egyszerűen a motívumot kivágjuk, 
a védőfóliát lehúzzuk, a motívumot a tojásra 
helyezzük és benedvesítjük.
Méret: kb. 1,7 – 8 cm 
Mennyiség: 47 kép
50 22 16 per cs. ...................................... 690,—

Húsvéti - tojásfesték

Nagyon intenzív, forró vízben oldódó porfesték. 
Tyúk-, kacsa- és fürjtojások festéséhez. Egy 
csomaggal kb. 10 db tyúktojás festhető be.  
Engedélyezett élelmiszer-adalékanyagként. 

 
Színek + számok: 
sárga-10, narancssárga-20,  
skarlátpiros-30, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 56 .. 2 g/cs. .................................. 210,—

Húsvéti tojás -  
hidegfesték
Nagyon színintenzív folyé- 
kony festék, hideg vízben  
való festéshez, tyúk-, kacsa-  
és fürjtojáshoz. Színenként  
10 erős színű vagy 20 vilá- 
gos színű tojáshoz,  
100% élelmiszerfesték,  
gluténmentes és vegán. 
Tartalom:  
● egyenként 5 ml tojásfesték sárga, narancs- 
 sárga, zöld, kék és piros színekben
50 19 81 per cs. ...................................... 820,—

Kifújó  
készlet

Ideális a húsvéti  
tojások gyors és  
higiénikus kifújásához. 
Tartalom:  
● 1 tojáskifújó szerkezet 
● 1 tű 
● 1 tojásfúró
50 19 82 per cs. ................................... 1.700,—
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Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Fotókarton - tojások 7,5 cm

Fotókarton, 12 színben. 
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 17 73 100 db/cs. ....................... 1.960,—

Drawing Gum varázsceruza - PEBEO

Csodás hatások keletkeznek kicsi és nagy 
művészektől. Gyermekek 3 éves kortól csak 
felnőtt felügyelete alatt használják
Vonalszélesség: kb. 1,6 – 2 mm 
Tartalom:  3,5 ml
50 21 26 per db ............................. 1.530,—
 
Cromar - gyermekfesték ARISTO
(Cikkszám 501287.. kül. színekben) lásd főkatalógus 441.o.

BARKÁCSOLÁS A DRAWING GUM VARÁZSCERUZÁVAL

Varázstojás

A fotókarton - tojásokat varázsce-
ruzával tetszés szerint mintáz-
zuk, száradni hagyjuk. A tojásokat  
Cromar  – gyermekfestékkel le-
festjük és ismét száradni hagyjuk.  

A Drawing Gum vonalait ujjal le-
dörzsöljük. A fotókarton színe ismét 
látszik. Az így elkészített tojásokat 
akasztós vagy tűző díszként, stb. al-
kalmazhatjuk.

1 A tojásokat keményre főzzük 
és hagyjuk kihűlni. 2 Mind az öt 
tojásfestékhez külön papírpoha- 
rat és kanalat készítünk elő. 
Megtöltjük egyenként a poharakat 
250 ml szobahőmérsékletű vízzel, 
2 evőkanál ecettel, 1 evőkanál olaj- 
jal és 1 tojásfestékkel. 3 Elkeverjük, 
a tojást kb. 1 percre belemártjuk, 

Csodás márványhatások hideg tojásfestékkel,  
ecsettel és olajjal: Keverni – mártani – kész!

 TOJÁSFESTÉS

Tojások –  
ilyen egyszerű!

kivesszük és egy papír törlőkendőn 
kissé száradni hagyjuk, majd 
szárazra töröljük.

Sötét tojásfesték barna 
tojáshoz is használható.

TIPP

AL APANYAG

Húsvéti tojás -  
hidegfesték
Nagyon színintenzív folyé- 
kony festék, hideg vízben  
való festéshez, tyúk-, kacsa-  
és fürjtojáshoz. Színenként  
10 erős színű vagy 20 világos színű tojás- 
hoz, 100% élelmiszerfesték, gluténmentes 
és vegán. 
Tartalom:  
● egyenként 5 ml tojásfesték sárga,  
 narancssárga, zöld, kék és piros 
50 19 81 per cs. ................................ 820,—

Bio papírpohár / pohár
Fenntartható termelésből  
gyártott pohár, bio belső fallal. 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm 
Űrtartalom: 0,25 l 
Szín: fehér
40 19 74 50 db/cs. ......................... 2.620,—

Húsvéti fű

Dekorációs fű  
papírból. 
 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .............................. 270,—

Vinilkesztyű / 
védőkesztyű
 
Púdermentes és lebont- 
ható USP-kukoricake-  
ményítőből. Nem steril.
Méret:  S / 7“, ideális gyerekkézhez
20 07 03 100 db / cs. ...................... 2.240,—
Méret: M / 8“
20 07 04 100 db / cs. ...................... 2.240,—
Méret: L / 9“
20 07 05 100 db / cs. ...................... 2.240,—
 
Főtt fehér tojás, 
ecet, étolaj, evőkanál, papír törlőkendő
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1 Munkaalátétként légpárnás fóli- 
át használjunk, a konyhai kendőt ké- 
szítsük elő a szárazra töröléshez.  
A keverő üvegbe töltsünk 250 ml vi-
zet és 10 csepp mega – nemezelőt.  
2 Három különböző színű nemeze- 
lő gyapjút, egyenként kb. 12 x 12cm 
rétegeljünk egymásra. Tojásonként 
kb. 7 – 12 g nemezelő gyapjút hasz- 
náljunk fel. Most tegyük a műanyag 
tojást középre és fedjük be rétegel-
ve nemezelő gyapjúval. A nemezelő 
gyapjút úgy osszuk el, hogy a tojás 
ne legyen már látható. 3 Csepeg-
tessünk az egészre nemezelő folya- 
dékot a keverő üvegből és enyhe 
nyomással rögzítsük. Helyezzük 
mindkét tenyerünket lazán a tojás-
ra, körkörös mozdulatokkal vagy 
könnyű hengereléssel addig gu-
bancoljuk a rostokat a légpárnás fó-
liára, míg egy szép, sima felület ke-
letkezik és a folyadék kijött belőle. 
A folyamat elején a tojás kissé 
mozog a gyapjútakaróban, de kb. 

Vizes nemezeléskor a gyapjút vízzel és szappannal dörzsölve 
összegubancoljuk. Ez a technika fejleszti a gyerekek finom-
motorikáját és koncentrációját.

 VIZES NEMEZELÉS

Elegáns tojáshéjak 

5 – 10 perc múlva annyira össze- 
gubancolódik, hogy a burkolat egyre 
jobban megkeményedik 4 Szára- 
dás után a tojást vágjuk fel felülről 
virágformában egy hegyes ollóval.

SZER SZ ÁM
Keverőüveg

 
Kupakcsőrrel, skálázott. 
Űrtartalom: 250 ml
50 08 97 per db ................................ 660,—

Légpárnás fólia

Szélesség: 50 cm 
Vastagság: 80 µ 
Kivitel: 2-rétegű
50 02 43 per fm ................................ 250,— 
50 02 44 100 m/tekercs .............. 13.040,—

Hímzőolló / sziluett olló -  
SCHWERTLÖWE

Hossz: 90 mm 
Pengehossz: 28 mm
20 02 39 per db ............................. 1.640,—
 
Konyhai törlőkendő

AL APANYAG

Nemezelő gyapjú

Alapanyag: 100 % szűzgyapjú
 

Színek + számok:  
natúrfehér-01, sárga-10,  
kukoricasárga-14, narancs-20, piros-30, 
rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51, 
középzöld-55, türkiz-63, közepeskék-65, 
sötétkék-69, orgona-72, natúr barna-80, 
világos barna-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 89 ..  100 g/cs. ..................... 1.780,—

Nemezelő gyapjú - kevert csomag 100 g
 
 
 
 
 

 
 

Színek: fehér, bézs, sárga, piros, világos- 
 zöld, sötétzöld, világoskék, sötét 
 kék, közepes barna, fekete
50 11 32 100 g/cs. ......................... 1.960,—

Nemezelő gyapjú - kevert csomag

 
Színek: fehér, bézs, sárga, narancssárga,  
 piros, sötétpiros, pink, világoszöld,  
 sötétzöld, világoskék, sötétkék,  
 világosbarna, középbarna, fekete,  
 középszürke
50 11 33 250 g/cs. ......................... 4.550,—

Műanyag tojás

 
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 3 mm
30 12 73 25 db/cs. ......................... 1.120,—

Mega - nemezelő
A Mega - nemezelővel való munká- 
hoz szükséges egy keverőüveg is.  
Töltse meg ezt vízzel és adjon hoz- 
zá 10 csepp Mega - nemezelőt. Ráz- 
za össze a folyadékot - és máris kez- 
dődhet a nemezelés. 
50 01 37 50 ml/üveg ...................... 3.230,—
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Szóródíszek kereszt - fa

Mindkét oldal festett,  
ideális szórni vagy  
ragasztani.  
Méret: kb. 3,2 x 5 cm 
Szín: ezüst
60 27 66 60 db/cs. .... 2.290,— helyett 2.060,—

Fa - kulcstartó angyal
 

Lézerrel vágott kontú- 
rokkal és gravírozott  
részletekkel. Egy  
3 mm-es furattal egy  
kulcstartó karika  
beakasztásához  
(pl. cikkszám 700350).
Méret: kb. 5 x 4,2 cm 
Vstagság: kb. 4 mm
10 20 59 25 db/cs. ............................... 1.950,—

Fa - kereszt tömör
 

Ideális különböző elkészítési  
lehetőségekhez (festeni, 
ragasztani, mozaikmun- 
kákhoz, égetéshez, stb.) 
Alapanyag: tömör nyárfa 
Méret: kb. 19 x 12 cm 
Lécszélesség: kb. 1,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm 
Furat: Ø kb. 4 mm
101161 per db ...................................... 310,—

Szóródíszek szivárványhal - fa

Mindkét oldal festett, az első oldala színesen 
nyomtatva, ideális szórni vagy ragasztani.
Méret: kb. 3,5 x 1,7 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / színes
60 30 72 36 db/cs. ............................... 2.380,—

Szóródísz halak - fa

Mindkét oldala festett, ideális szórni vagy ragasz- 
tani, hatféle. Ideális barkácsolni keresztelőre, 
első áldozásra, konfirmálásra, stb. Illik a Szalag 
halak - 25 mm (cikkszám 603167) termékhez.
Méret: kb. 1,5 – 5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: színes
60 31 71 24 db/cs. .................................. 940,—

Szalag halak - 25 mm

Fénylő szaténszalag szőtt szegéllyel és nyomta- 
tott hal szimbólummal. Ideális barkácsolni ke- 
resztelőre, első áldozásra, konfirmálásra, stb. 
Illik a Szóródíszek hal - fa (cikkszám 603171) 
termékhez
Szélesség: 25 mm 
Szín: tarka
60 31 67 3 m/tekercs ............................. 940,—

Matrica -  
Galambok & halak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méret: kb. 1,5 – 3,5 cm 
Mennyiség: 56 matrica
40 09 87 arany, per ív ............................ 230,—

Matrica - Első áldozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Méret: kb. 1,2 – 5 cm 
Mennyiség: 33 matrica
40 02 21 arany, per ív ............................ 230,—

Szóródíszek hal - műanyag

 

Ideális szórni vagy ragasztani különböző  
barkácsoláshoz keresztelőre, első áldozásra, 
konfirmációra, stb.
Méret: kb. 3 x 1,2 cm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: arany

60 31 69 18 db/cs. .................................. 890,—

JÉZUSSAL EGY HULLÁMHOSSZON



10 30 35 69

az életöröm színe és szeren-
csét, optimizmust és aktivitást 
jelképez.

S ÁRGA

a szeretet színe és melegsé-
get, szenvedélyt és  erősséget 
jelképez.

PIROS

az egészség színe és reményt, 
kiegyensúlyozottságot és 
őszinteséget jelképez.

ZÖLD

a koncentrálás színe és érzel-
met, változást és felelősséget 
jelképez.

KÉK

Gyertyákat és alátéteket a főkatalógusunkban 
a 262 – 266. oldalon talál.

TIPP
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ELSŐ ÁLDOZÁS 59
Fa - kereszt motívummal
 

Szép formájú kereszt, lézerezett élekkel és 
gyönyörűszép felirattal. Ideális festeni vízfesték- 
kel vagy színes ceruzákkal, de natúr színben 
is gyönyörű. A festéket ne túl vastagon vigyük 
fel, hogy a motívumot jól olvasható maradjon. 
Csodálatos első áldozásra vagy konfirmációra 
és más spirituális rendezvényekre is.  
TIPP: Nyakbaakasztáshoz egy zsinórt  
 (cikkszám 602437) vagy bőrszíjat  
 (cikkszám 700736..) kérjük  
 hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfafalemez 
Méret: 5 x 7 cm 
Vastagság: 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,5 mm
10 21 33 4 db/cs. .................................... 400,—

Fa - álló kereszt

 
 

 

 

Ezt a keresztet egyszerűen csak rá kell nyomni 
az alaplapra, ezt követően kedvünk szerint 
festhetjük és  díszíthetjük (pl. cikkszám 101477 
Jézusfigura). A kereszt előtt elegendő hely van 
még egy teamécses, egy angyalka vagy egyéb 
kedves dekoráció elhelyezésére. 
TIPP: Különösen jó tartás érdekében a keresz- 
 tet az alaplapba beragasztani. 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Magasság: kb. 15 cm 
Méret: 7 x 7 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 20 per db ...................................... 320,—

Üvegpalack - Dorica 100 ml

Robosztus üveg menettel,  
alumínium csavaros kupak- 
kal, zárószalaggal és tömítő- 
gyűrűbetéttel, egyénileg meg- 
tölthető: levekkel, alkohollal,  
fűszerolajjal, ecettel és más  
sajátkezűleg készített  
finomságokkal. 
Űrtartalom: kb. 100 ml 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Magasság: kb. 14,5 cm
50 18 78 per db ...................................... 320,—

Szalvéták 
Kiválasztott, álomszép motívumok a szalvéta-
technikához, háromrétegű.
Méret: kb. 33 x 33 cm, 3-rétegű

Első áldozás Pius
50 21 44 20 db/cs. .................................. 860,—

Spirit
50 17 63 20 db/cs. .................................. 990,—

Rózsafűzér

A rózsafűzérimádkozás egy nagyon régi hagyo- 
mány. Rózsafűzérünk elkészítesekor a gyerekek 
az imát megtanulhatják, megérthetik és így ked- 
vet kapnak az imádkozáshoz. A gyöngyöket  
(2 különböző méretben) és a keresztet festhet- 
jük, de natúr színben is gyönyörű. Ideális 
elsőáldozáshoz és konfirmációhoz. 
Gyöngyök: Ø kb. 10 és 12 mm 
Kereszt: kb. 50 x 70 mm
10 21 65 per db ................................... 1.160,—

Barkácskészlet - angyal II
Három vidám gyöngyangyal  
elkészítéséhez. Láncra,  
mobiltelefonra, kulcsra,  
stb. lehet akasztani.  
Made in Europe.
Tartalom: 
● csillogó gyöngyök 
● szerelőpálca 
● fémszárny 
● eírással

A kész angyal mérete: kb. 2 x 2 cm 
Szín: kék / világoszöld / rózsaszín
70 09 20 3 db/cs. .................................... 540,—

Viaszkép 
Gyertyák díszítéséhez. Melegítsük fel egy hajs-
zárítóval vagy tenyerünk melegével és nyomjuk 
a felületre. 

Nap
Méret: kb. 40 x 40 mm
30 07 27 per db ...................................... 620,—

Hit
Mére: kb. 60 x 60 mm
30 17 69 per db ...................................... 760,—

Viaszcsíkok - szivárvány
 
 
  

Öntapadó. 
Mennyiség: 18 db 
Méret: kb. 200 x 2 mm 
Színek: piros, narancssárga, sárga, vilá- 
 goszöld, középkék és ibolyakék
30 07 25 per ív ..................................... 1.260,—

Díszítő viasz - készlet szivárvány

Színben összehangolt viaszlapok és viasz- 
csíkok, ideális első áldozásra,  
esküvői gyertyákhoz stb. 
Tartalom: 
● 3 viaszlap 
● 6 viaszcsík 
● 1 halszimbólum (Ikhthüsz)

Viaszlapok mérete: kb. 200 x 50 mm 
Viaszcsíkok mérete: kb. 200 x 2 mm 
Hal mérete:  kb. 40 x 20 mm
30 17 78 per cs. ................................... 2.390,—

Energia - angyal 

Egy elegáns energia-angyal barkácsolásához.  
Medál láncra, mobilra, kulcsra, stb. Made in Europe. 
Sajátkészítésű ajándékdoboz valamint  
személyes üdvözlet mellékelve.

Tartalom:  
● üveggyöngyök 
● szerelőpálcika 
● köztes gyűrűk 
● fém szárny 
● delfinkapocs

Kész figura mérete: kb. 2 x 2 cm
Színek és számok: 
sárga-10, piros-30, zöld-50, sötétkék-69 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 34 .. per cs. .....................................................................................................................660,—



 AQUA PAINT MARKER

Brush Lettering
Az Aqua Paint Marker-rel a motívumot felfestjük és  
a víztartályos ecset megnyomásával akvarellezük.

1 Vágjuk az akvarellpapírt 11,6 x 8,5 
cm-re. 2 A kívánt motívumot ceruzá-
val vékonyan felvázoljuk és a vonal-
akat az Aqua Paint Marker-rel áthúz-
zuk. A felületet részben, és nem 
egészében kifestjük, helyet hagyva 
az akvarellezésnek. 3 A vonalakat a 
víztartályos ecset segítségével vagy 
vízbe mártott akvarellecsettel felold-
juk és a felületet kifestjük. A fényfol-
tokat szabadon hagyjuk. 4 Száradás 
után a ceruzával húzott vonalakat 
kiradírozzuk és a műremeket egy 
képkeretbe ragasztjuk.

Derékszögű vonalzó - nagy
(Cikkszám 500861) lásd főkatalógus, 424. oldal

Ceruza
lásd főkatalógus, 414. oldal 

Radírgumi
lásd főkatalógus, 423-424. oldal

Akvarellecset Studio
lásd főkatalógus, 228. oldal

SZER SZ ÁM

AL APANYAG
Víztartályos ecset -  
KREUL

A testet megtöltjük vízzel, a víz a fehér szin- 
tetikus szőrökbe behatol, így adagolva folyé- 
konyan alkalmazni lehet.
Űrtartalom:  kb. 4 ml
50 21 71 per db .....................................910,—

Képkeretek - Little Paper Frames

Előstancolt és barázdált, nyers fotókarton kép-
keretek. Összeragasztani és kész, nyolcféle.
Képmérethez: kb. 6,8 x 9,7 cm 
Méret: 12 x 9 cm 
Vastagság: 220 g / m2

40 20 30 48 db/cs. ..............................3.480,—
 
Akvarelltömb A4, A3
(Cikkszám 500276, 500277) lásd főkatalógus, 411

Aqua Paint Marker  
alapcsomag,  
Solo Goya - KREUL

Tartalom:  
● 6 toll, egyenként 4,5 ml,  
 citromsárga, narancssárga, kárminvörös,  
 kobaltkék, sárgászöld, fekete
50 21 67 6 db/cs. ................................5.540,—

Aqua Paint Marker  
Powerpack XXL,  
Solo Goya - KREUL

Tartalom:  
● 17 toll, egyenként 4,5 ml, citromsárga, kád- 
 miumsárga, narancssárga, cinóberpiros, kár- 
 minvörös, magenta, cián, kobaltkék, indigó- 
 kék, sárgászöld, permanenszöld, olívazöld,  
 piros okker, sötét oxidbarna, havannabarna,  
 fekete, világosszürke 
● 1 keverő 4,5 ml világosítani vagy keverni 
● 1 ecset  
● 1 akvarelltömb, 10 lap DIN A6 (105 x 148 mm)
50 21 70 per cs. ................................16.480,—

FE STÉ S  A SZÍNES FESTÉKEK MEGVÁLTOZTATJÁK A VILÁGOT
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FESTÉS 61
 ALKOTÁS BRUSH PEN-NEL

Útinapló A Colour Happy Big Box egy perfekt alapanyagfelszerelés 
határtalanul kreatív útinapló készítéséhez.

1 Gondolkozzunk el az oldalterven 
és ceruzával rajzoljuk elő vékonyan. 
Különösen szép, ha szöveget fény-
képpel kombinálunk Lettering-stílus-
ban. 2 Fekete Edding 1800 precí- 

ziós tűfilccel a szöveget kisfest- 
jük, vastagítjuk vagy rajzoljuk.  
Mindegyik betűt másképp készít- 
hetünk el, vastag, vékony, szaggatott, 
stb. 3 Beragasztjuk a fényképeket. 

Vékony keretekkel (Edding 55 tűfilc) 
az egyes képeket kiemelhetjük.  
Az Edding 1300 filctollak alkalma- 
sak hozzáillő motívumok kiegészí- 
téséhez.

AL APANYAG
Colour Happy Big Box - EDDING

69 egymásra hangolt toll és az új Brushpen Colour Mixer mindent nyújt egy innovatív tároló- 
dobozban, amire szükségünk van. A csomag igazi hősökkel is dicsekedhet: Nr. 1 a Brushpen  
Colour Mixer, amelybe mint egy adapterbe 2 tollat helyezhetünk be és ezeket összekeveri.  
A 20 Brushpennel akár 190 átmenetet is létrehozhatunk -ideális handletteringhez. Nr. 2 a Pastel 
Pen - Soft White, amellyel egy finom, kissé átlátszó fehérrel festhetünk, vagy a 40 színes filctoll- 
ra ráfestehetünk, így egyedi pasztell árnyalatok jönnek létre. Finom vonalak és satírozások rajzo-
lására alkalmasak a tűfilcek. Precíz körvonalakat a fekete Profipennel és a zselés  
tollakkal készíthetünk.
Tartalom: 
● 30 Colourpen filctoll kerek heggyel 
● 20 Brushpen filctoll szoft ecsetheggyel  
● 1 Brushpen Colour Mixer akár 190 átmenethez 20 brushpennel 
● 12 tűfilc összehangolt színekben 
● 5 zselés toll, ezüst, arany és 3 metálos színben 
● 1 Profipen pigmentált fekete tintával 
● Pastel Pen - Soft White féltranszparens fehérhez és pasztellárnyalatokhoz színes filctollakkal
50 21 84 70 db/cs. ..............................................................................................................22.740,—

Jegyzetfüzet / üzleti napló extra vastag 
borítóval

Vonalas füzet erős, fekete kartonborítóval, 
ideális saját tervezésű jegyzetfüzetnek vagy 
naplónak. Álló formátum, háromféle színű 
könyvgerinc, véletlenszerű kiválasztás.
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Tartalom: 96 lap 
Lapvastagság: 80 g / m2 
Szín: pink / zöld / türkíz
40 19 60 per db ..................................... 940,—

Jegyzetfüzet extra vastag borítóval

 
 

Kockás füzet  
vastag borítóval  
natúrbarna kartonból.
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Tartalom: 32 lap 
Lapvastagság: 80 g / m²
40 18 82 per db ................................ 580,—

KOCKÁS!
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62 FESTÉS

1 Töltsünk meg egy edényt nem 
túl hideg vízzel. Olyan mélynek 
kell lennie, hogy a tárgyat telje-
sen bele tudjuk meríteni. Húzzuk 
fel a védőkesztyűt és rázzuk jól 
fel a festéket. 2 Színenként 4 – 5  
cseppet csepentünk a víz felületé-
re. Egy szép festékeloszláshoz 3 – 4 
különböző színt használjunk. Az 
így keletkezett, zárt festékfelület- 
ből rögtön egy fanyárssal egy min-
tát húzunk vagy a mi példánknak 
megfelelően a festékcseppeket 
egyszerűen így hagyjuk. 3 A tár- 
gyakat, teljesen vagy csak rész- 
ben, lassan az edénybe merítjük.  
Mielőtt kivesszük, fújjunk a víz felü- 
letére, így megakadályozzuk, hogy 
a megmaradt festékréteg még egy- 
szer a tárgyra tapadjon. Dolgoz- 
zunk gyorsan és hagyjuk jól meg- 

Vinilkesztyű / védőkesztyű 
Méret S / 7, Méret M / 8, Méret L / 9
(Cikkszám 200703, 200704, 200705) lásd főkatalógus 231. o.

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101184) lásd főkatalógus 144. oldal

SZER SZ ÁM

száradni. Egy konyhai törlőkendő- 
vel a festékréteget leszedjük a víz 
felületéről. 4 Ha papírt márványo- 
zunk, használjunk egy lapos, nem 
túl mély edényt és a papírt egy 
csipesszel vegyük ki a vízből.

AL APANYAG

Egyszerűen belemerítéssel a színeket játékba hozzuk, 
így készülnek mindig új, fénylő és elbűvölő minták. 

A Coffee-to-go bögréhez és a golyóstoll- 
hoz papírlapok vannak mellékelve saját  
elkészítéshez, amelyekkel márványoz- 
hatunk. Az akrillapocska tojásokat csak 
2 / 3-áig merítsük a márványozó festék- 
be és a megmaradt felületet pedig  
Deco Painter díszítsük.

TIPP

MÁRVÁNYOZÁS 
így működik

LEÍR ÁS

 MÁRVÁNYOZÁS

Színjáték

Márványozó festék  
Easy Marble - MARABU
Kiváló márványozó festék merítő  
márványozáshoz, amivel gyorsan  
és egyszerűen gyönyörű márvány- 
hatást varázsolhat kedvenc tárgyára.  

 
 
 
 
Színek + számok:  
fehér-01, citromsárga-10,  
arany-18, narancssárga-20, cseresznyepiros-30, 
rubinpiros-32, rózsaszín-40, világoszöld-51, 
üdezöld-55, világoskék-61, türkizkék-63, azúr-
kék-65, sötét ultramarinkék-69, padlizsán-70, 
levendula-75, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 59 .. 15 ml / üveg .................... 740,—

Coffee-to-go bögre

Duplafalú bögre erős műanyagból, ami az 
italt forrón vagy hidegen tartja. Szigetelt 
és kifolyásbiztos a praktikus zárókupaknak 
köszönhetően. A csomag 3 üres papírbe-
tétet is tartalmaz. Élelmiszerhű, tesztelt 
minőség, mosogatógépben nem moshatóak. 
Minősítések: ISO9001, BSCI és SEDEX.
Méret: Ø kb. 7 cm  
Magasság: kb. 17,5 cm 
Űrtartalom: kb. 350 ml
30 15 45 per db ............................. 1.270,— 
 50 db-tól ......................... 1.170,—

Golyóstoll saját  
tervezéshez
Fekete tollbetéttel, 
fehér papírral saját készítéshez.
Tollhossz:   kb. 11,5 cm 
Tollvastagság:  kb. 1,7 cm 
Vonalszélesség: kb. 0,5 mm
30 17 91 10 db/cs. ......................... 3.300,—

Akrillapocska - tojás 
Kristálytiszta műanyag  
lapocskák furattal
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 01 01 12 db/cs. ......................... 1.750,—

Papírmasé -  
doboz nyolcszög

Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság: kb. 4 cm
40 06 56 per db ................................ 250,— 
Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám 501335.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 452. o.

Deco Painter - matt MARABU
(Cikkszám 501315..) lásd főkatalógus, 449. oldal
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Kavarjuk jól fel a krétafestéket és  
egy ecsettel fessük fedően az alap- 
lapot. Száradás után ragasz- 
szuk fel a festett feliratot. A hintá- 
zó figurának  a fatálca tetején fúr-
junk 2 lyukat és  fűzzünk át egy 
zsinórt. Készítsünk egy hintát (pl. fa-
maradékból, gyufából) és rögzítsük 
a zsinór végein. Majd ragasszuk a 
figurákat a kívánt helyre. 

Ilyen egyszerű:

1 db = 1.510,—

5 + 1 INGYEN!

1 db = 1.510,—

PORSZERŰ ÉS BÁRSONYOS OPTIKA

Bekrétázva

Festősablon öntapadó -  
Felirat
(Cikkszám 501928) lásd főkatalógus, 462. oldal

Festőkarton
(Cikkszám 501688) lásd főkatalógus, 459. oldal

ÁBÉCÉ-S AL ÁTA

A betűket sablonnal, krétafes-
tékkel és sablonozó ecsettel a 
festőkartonra felfestjük. A sablo-
nokat használat után alaposan 
tisztítsuk meg. A virágot fehér 
krétafestékkel festjük rá.

Ilyen egyszerű:

Krétafesték Chalky Finish

A vízbázisú krétafesték a  
tárgyaknak egy ultramatt és  
bársonyos felületet ad. Alkal- 
mazható különböző felületekre, mint fa, fém, 
kerámia, papírmasé, műanyag, textília vagy 
falra is. A festék könnyen kenhető és a magas 
krétatartalma által nagy a fedőképessége.   
Egy tégely elegendő kb. 2,78 m2 felületre. 

 

Színek + számok: 
fehér-01, vanília-11,  
púder rózsaszín-41, pink-43, jade-56, menta- 
zöld-57, tengerzöld-58, indiai türkíz-63, kékes- 
szürke-64, sötét(coelin) kék-65, levendula-75, 
szeder-77, világos topáz-91, antracit-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 57 .. 118 ml/tégely .................... 1.820,—

Krétafesték  
Chalky Finish -  
készlet 6 x 118 ml

Tartalom:  
● 6 tégely egyenként  
 118 ml (fehér, vaní- 
 lia, púder rózsaszín,  
 jade, kékesszürke  
 és világos topáz)
50 18 59 Végső ár per készlet ........... 9.080,—

Krétafesték  
Chalky Finish -  
készlet 2 (6 x 118 ml)

Tartalom:  
● 6 tégely egyenként  
 118 ml (pink,  
 mentazöld,  
 indiai türkiz, égszínkék,  
 levendula és szeder)
50 19 96 Végső ár per készlet ........... 9.080,—

Fa - felirat  
Lézerrel precízen kivágott felirat.  
Sokféle dekorációs- és barkácscélra.
Vastagság: kb. 4 mm

Welcome HOME

Méret: kb. 24,5 x 12 cm
10 22 75 per db ................................... 1.290,—

DO MORE OF WHAT  
MAKES YOU HAPPY

Méret: kb. 20 x 13 cm
10 22 12 per db ................................... 1.290,—

Figurák, kb. 40 mm, színes

Álló illetve ülő modellfigu- 
rák. Kötetlenül válogatott.  
Méretarány: 1:42
Szín: színes  
Alapanyag: műanyag
10 21 83 100 db/cs. ............................. 5.450,—

Krétafesték Chalky Finish

Az ultramatt Chalky kréta most kijelölöként is 
kapható! A festék gyorsan szárad és időjárás- 
álló, nem fakul és jól fedő. A kijelölő kiválóan  
alkalmas durva és porózus felületekre. A tinta  
és a műanyag megfelel az EN71-3 -as szab- 
ványnak, nem lehet letörölni.
Vonalszélesség: 2 – 4 mm
 

 
 
Színek és számok:  
fehér-01, alabástromfehér(vanília)-02, rózsa- 
szín-44, jádé-56, mentazöld-57, kékesszürke-64, 
levendula-75, világos topáz-91, antracit-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 73 .. per db ............................... 1.200,—

Fa - tálca

Tiszta rétegelt  
falemezből készült tálca,  
a sarkai ragasztottak, praktikus fogantyúkkal. 
H x Sz x M: kb. 38,5 x 24 x 5,5 cm.
10 02 92 per db ................................... 1.250,— 
 24 db-tól ............................... 1.150,— 
 50 db-tól ............................... 1.020,—

5 + 1 INGYEN!
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AL APANYAG
Matrica - Mandala II

Méret: Ø kb. 19 cm  
 és 6 x 6 cm 
Mennyiség: 1 kör  
 és 4 sarok
40 18 12 per ív .................................. 360,—

Rajzpapír  
150 g/m² - A3

Méret: DIN A3 (297 x 420 mm) 
Vastagság: 150 g / m² 
Szín: fehér, sima felület
40 00 61 250 lap/cs. ...................... 7.090,—

Zsírkréta Cera  
Maxi - GIOTTO
12 szín különböző szín 
kartondobozban. 
Vastagság: Ø 12 mm 
Hossz: 100 mm
50 17 54 12 db/cs. ......................... 1.170,—

Filctoll - EBERHARD FABER

Tollvastagság:  Ø 8 mm 
Tollhossz:  155 mm 
Vonalszélesség: kb. 1 mm
50 20 67 50 db/cs. ......................... 2.970,—
 
Színes ceruza Noris Club - STAEDTLER
(Cikkszám 501964) lásd főkatalógus, 420. oldal

Vízfesték készlet -  
12 koronggal - Primo
(Cikkszám 500792) lásd főkatalógus, 430. oldal

1 Egy rajzlap felső részére ragasz-
szuk fel a mandala matricát. A köz-
tes területeket fessük ki színes 
ceruzával vagy filctollal. 2 A man- 
dala körül fessük ki a papírt víz- 
festékkel, hagyjuk megszáradni.  
3 Egy szikével vágjunk több darab 
színes zsírkrétát kb. 2 cm-es dara- 
bokra, a papírt távolítsuk el róluk. 
4 A mandala köré tekerjünk két 
kör reepzsinórt és ragasszuk rá 
hőragasztóval, az alsó peremre  

Barkácsszike / cutter 9 mm - SCHULLER
(Cikkszám 200227) lásd főkatalógus, 224. oldal

Hőragasztópisztoly Starter Kit Hot Melt - UHU
(Cikkszám 400379) lásd főkatalógus, 328. oldal

Ragasztópatron hőragasztópisztolyhoz - UHU
(Cikkszám 400381) lásd főkatalógus, 328. oldal

SZER SZ ÁM

pedig erősítsük rá a színes zsír- 
krétadarabokat. 5 A papírt tartsuk 
függő-legesen és olvasszuk meg  
egy hajszárítóval a zsírkrétada- 
rabokat.

 OLVASSZUNK OLAJPASZTELL KRÉTÁT

Hot stone

Egy kerek formájú követ melegít-
sünk meg a sütőben 15 perc alatt 
200 °C-on. A munkafelületre terít-
sünk le sütőpapírt és távolítsuk el az 
olajpasztellkrétákról a papírt. Egy 
edénykendővel tegyük a forró kö-
vet a munkafelületre és kezdjük el 
azonnal a kréta olvasztását. Ehhez 
az olajpasztellt nyomjuk a forró kőre 

Ilyen egyszerű:
AL APANYAG

Olajpasztell  
kréta - JAXON

12 szín  
kartondobozban.
Vastagság: Ø 9 mm 
Hossz: 105 mm
50 21 92 12 db/cs. ......................... 1.980,—

Edénykendő
Méret: kb. 16 x 16 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 135 g / m² 
Szín: fehér
50 10 13 per db ................................ 330,— 
 10 db-tól ............................ 290,—
 
Kövek, sütőpapír

míg a festék a felületen szétfolyik, 
így bármennyi színréteget készíthe-
tünk (lásd videó), hagyjuk kihűlni és 
száradni. Ha a kő körül alul egy na-
gyobb viaszréteg képződött, úgy az 
könnyen letörhető.

A videót webáruházunkban a barkácstippek menü- 
pont alatt találja meg: festés / video hot stone

VIDEO

A forró követ soha ne fogjuk meg kézzel! Ha 
a kő megmozdul olvasztás közben, akkor 
fixáljuk egy villával vagy kanállal. Minden 
zsírkrétát választékunkból leteszteltünk ezzel 
a barkácstippel. Figyelem: Használjuk ki-
zárólagosan az Olajpasztell kréta - JAXON-t, 
ezzel érhetünk el kiváló eredményt.

TIPP

ZSÍRKRÉTA- 
OLVASZTÁS

Álom- 
fogó  
újragondolva
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Fa - gomb 
Alapanyag: bükk, nyers 
Forma: domború

Méret: Ø kb. 30 mm
10 01 64 per db ........................................ 70,—
Méret: Ø kb. 40 mm
10 11 52 per db ...................................... 100,—

Faenyv Express - UHU

40 03 92 75 g/flakon .............................. 910,—
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.680,—
40 03 94 750 g/palack ......................... 3.050,— 
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 39. oldal

Akrilfesték - Patio Paint
(Cikkszám 501282.. minden szín) lásd 16. oldal

Alkoholos filc 1 mm - STAEDTLER
(Cikkszám 50139090) lásd 66. oldal

Verzierling doboz, Mucki - KREUL
(Cikkszám 502161) lásd főkatalógus, 449. oldal

Lakkspray- magasfényű fémes
(Cikkszám 502109.. arany-18) lásd főkatalógus, 476. oldal

Mozaik - kerámiakövek Fllip mini
(Cikkszám 301716) lásd 39. oldal

Mozaik - üvegkkövek fantázia
(Cikkszám 301715) lásd 39. oldal

Mozaik - üvegkövek jég
(Cikkszám 301810) lásd főkatalógus, 283. oldal

Üvegkövek - mini
(Cikkszám 301717) lásd főkatalógus, 285. oldal

A faszabást sötétkékkel alapozzuk. 
A léceket a kívánt hosszúságban  
levágjuk (kb. 17 – 40 cm) és színesre 

Ilyen egyszerű:
festjük. Alkoholos filctollal és moza- 
ikkal díszítjük és a faszabásra ra- 
gasztjuk őket. Fagolyókat, -gombokat, 

lamellókat és kereplőkereket arany- 
ra lakkozuk és tetőnek felragaszt-
juk. A fát fényes festékkel festjük. 

Szabás 600 x 300 mm -  
rétegelt nyárfalemez

Méret: kb. 600 x 300 mm 
Vastagság: kb. 6 mm
10 00 44 per db ...................................... 990,— 
 50 db-tól .................................. 960,—

Kereplőkerék - bükkfa 
Méret: Ø kb. 50 mm 
Vastagság: kb. 15 mm 
Furat: Ø kb. 8 mm
10 02 11 per db ...................................... 250,—

Ovális lapocskák /  
lamellók
 
Méret: 20 mm 
Hossz: 60 mm
10 01 13 50 db/cs. .................................. 860,—

Fagolyó fél - bükkfa 
Nyers bükkfa, szépen esztergált,  
dobban polírozva. 
Méret: Ø kb. 30 mm
10 18 17 25 db/cs. ............................... 1.250,—

Fagolyó furat nélkül - bükkfa

Nyers bükkfa, szépen esztergált,  
dobban polírozva.
Méret: Ø kb. 50 mm
10 19 28 10 db/cs. ............................... 1.730,—

Faléc - fenyő

Hossz: kb. 500 mm

Keresztmetszet: kb. 5 x 10 mm
10 00 59 per db ........................................ 90,— 
 50 db-tól .................................... 80,—
Keresztmetszet: kb. 10 x 10 mm
10 00 60 per db ...................................... 120,— 
 50 db-tól .................................. 100,—
Keresztmetszet: kb. 10 x 30 mm
10 00 68 per db ...................................... 190,— 
 50 db-tól .................................. 170,—
Keresztmetszet: kb. 10 x 70 mm
10 00 72 per db ...................................... 420,— 
 50 db-tól .................................. 370,—
Keresztmetszet: kb. 15 x 15 mm
10 00 65 per db ...................................... 150,— 
 50 db-tól .................................. 130,—
Keresztmetszet: kb. 15 x 30 mm
10 00 85 per db ...................................... 220,— 
 50 db-tól .................................. 200,—
Keresztmetszet: kb. 30 x 30 mm
10 00 70 per db ...................................... 360,— 
 50 db-tól .................................. 350,—

Faléc előnyös  
csomag II.osztály -  
fenyő

Hossz:  kb. 200 – 500 mm 
Keresztmetszet: kb. 5 x 5 – 40 x 40 mm
10 00 80 5 kg/cs. ................................. 4.460,—

SKYLINE LÉCEKBŐL

Fa-műalkotás
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AL APANYAG
Légpárnás fólia 
Szélesség: 50 cm 
Vastagság:  80 µ 
Kivitel: 2-rétegű
50 02 43 per fm .....................................250,— 
50 02 44 100 m/tekercs ...................13.040,—

Fotókarton 300 g/m2
 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m² 
Szín: fehér
40 14 77 01 10 lap/cs. .........................1.610,— 
 10 cs.-tól ..........................1.540,—

Alkoholos filc - 1 mm
Szín: fekete 
Vonalszélesség: M / 1 mm
50 13 90 90 per db .................................520,—

Csipesz 25 mm - fa natúr 
Bükkfa, csiszolt és simított. 
Hossz: kb. 25 mm
10 11 72 100 db/cs. ............................1.150,—

Zsineg
Vastagság: Ø kb. 0,7 mm 
Mennyiség: 100 g 
Alapanyag: 100 % lenfonál 
Szín: piros / fehér
10 08 44 kb. 200 fm/gombolyag .......1.600,—

Óriásdoboz barkácsoláshoz, festéshez 
és díszítéshez

Zseniális - egy doboz barkácsoláshoz, fes-
téshez és díszítéshez. Így minden rendben 
tárolható és praktikusan használható.
Tartalom: 
● 9 üveg barkácsfesték, Mucki - KREUL  
 egyenként  250 ml (1-1 fehér, zöld és fekete 
 valamint 2-2 sárga, piros és kék) 
● 21 Verzierling toll, Mucki - KREUL egyenként 
 29 ml (3-3 csillámpor, csillámezüst, csillám- 
 arany, szikrázó fehér, szikrázó fekete,  
 szikrázó ezüst és szikrázó arany) 
• 6 üveg Verzierlinge, Mucki - KREUL  
 egyenként 80 ml (2-2 csillámpor, csillám- 
 ezüst és csillámarany) 
• 1 üveg gyerekragasztó, Mucki - KREUL 750 ml
50 22 02 Végső ár per készlet ........39.600,—

Pomponok - nagy 
Méret: Ø kb. 10 – 50 mm
30 05 73 kb. 100 db/cs. ......................1.650,—

 NYOMTATÁS LÉGPÁRNÁS FÓLIÁVAL

Tavaszi üdvözlet
Virágok: Fessünk barkácsfes- 
tékkel tavaszi motívumokat a fó-
lia légpárnás oldalára, majd rögtön  
a festékes oldalával egy papírlap-
ra helyezzük és kezünkkel köny- 
nyedén simítjuk el. A fóliát óvatosan 
levesszük és a festéket száradni 
hagyjuk. A Verzierling-gel körvona- 
lakat és motívumokat rajzolunk
Fűzér: A festéket fehér fotókar- 
tonra nyomtatjuk és száradni hagy- 
juk. Nyuszikat és sárgarépákat 
különböző méretben kivágjuk, al-
koholos filccel, pomponokkal, stb., 
díszítjük és csipesszel egy zsinegre 
rögzítjük.

Ilyen egyszerű:

Ezt a barkácsmintát megtalálja webáruhá-
zunkban Barkácstippek: Festés / Nyomtatás 
légpárnás fóliával

MINTÁK

BARKÁCSOLÁS  
LÉGPÁRNÁS  
FÓLIÁVAL

Húsvéti  
bárány
A fólia légpárnás oldalát fehérre, a 
két barkácsfát pedig feketére fest-
jük. Száradás után a fóliát a jobb 
tartás érdekében még egy rajzlap-
ra ragasztjuk és a testét felhőhöz 
hasonlóan kivágjuk. A fejét színes 
kartonból kivágjuk. Fehér Paint filc-

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Spatula / barkácsfa

Spatulák, nyírfából. 100 darab kétoldalú 
ragasztópárna mellékelve.
Méret: kb. 18 x 150 mm 
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
10 11 87 80 db/cs. ............................ 790,—
 
Légpárnás fólia
(Cikkszám 500243) lásd fent

Paint filctoll 4es készlet fine - POSCA
(Cikkszám 502181) lásd főkatalógus, 450. oldal

Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. fehér-01, fekete-90)  
lásd főkatalógus, 454. oldal

Rajzlap - 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fekete-90) lásd főkatalógus, 333

Szalagkészlet kockás - 6 mm
(Cikkszám 603152) lásd főkatalógus, 535. oldal

Csengettyű előnyös csomag - Ø 10 mm
(Cikkszám 601581) lásd főkatalógus, 557. oldal

Rezgő szemek Ø 7 és 12 mm
(Cikkszám 300531, 300533) lásd főkatalógus, 299. oldal

tollal - POSCA az arcot felrajzoljuk 
és rezgő szemeket ragasztunk rá, 
majd a testen rögzítjük. Lábaknak 
a barkácsfát A-alakban össze- 
ragasztjuk és a hátoldalán rögzít- 
jük. Masnival és csengettyűvel  
díszítjük. 
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Ahhoz, hogy praktikusabb legyen, ragaszt- 
hatjuk esetleg az pecsétgumit egy fanyélre.

TIPP

FARAGJUNK PECSÉTET

Szórakoztató  
nyomtatás

1 A választott pecsétmintát rajzol-
juk egy puha ceruzával transzpa-
renspapírra. Gondoljuk át előtte, 
hogy melyik részeket faragjuk le 
(pecsételéskor fehér marad) és me-
lyek maradnak a motívum nyomta-
tásához meg. 2 A rajzot tegyük a 
festett oldalával a pecsétgumira, az 
ujjainkkal simítsuk jól el, így visz- 
szük át a motívumot a gumira. A túl 
halvány vonalakat húzzuk át utólag. 

3 Barkácskéssel vágjuk le a pe- 
csétgumit a tömbről. Linóvágó 
szerszámokkal rétegenként tá-
volítsuk el a felesleges anyagot a 
motívumig, míg egy kb. 2 – 3 mm-
es faragási mélységet elértünk. 
Közben-közben próbálgassuk a 
pecsétet, hogy lássuk hol kell még 
faragni. 4 A sajátkészítésű pecsé- 
tet pecsétpárnával használhat-
juk. Ha a festék jobban kell fedjen,  

Kézzel készített pecsétekkel különös módon díszíthetünk jegyzetfüzetet, üdvözleteket,  
ajándékcsomagolást, stb., így személyre szabott, egyedi tárgyakat készíthetünk.

akkor ajánlatos barkács- vagy akril-
festékkel dolgozni. Ehhez a festé-
ket egy festékhengerrel egy alátétre 
felvisszük, a pecsétet belemártjuk a 
festékbe és rányomjuk a kívánt fe-
lületre.

AL APANYAG
Transzparens / építészeti / 
skicc papír
 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 80 g / m²
40 00 67 25 lap/cs. ...............................830,—

Grafitceruza Mars  
Lumograph - STAEDTLER

Forma:  hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 6,8 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 – 4,4 mm 
Ceruzahossz:  175 mm 
Keménység:  8B, 7B, 6B, 4B, 2B, H
50 00 72 6 db/cs. ...............................2.080,—

Barkácsszike / cutter 9 mm - SCHULLER
 
Hossz: 130 mm 
20 02 27 per db ....................................180,— 
 10 db-tól ................................160,—

Jegyzetfüzet extra  
vastag borítóval
Méret: DIN A5  
 (148 x 210 mm) 
Tartalom: 32 lap 
Lapvastagság: 80 g / m²
40 18 82 per db ....................................580,—

Jegyzetfüzet / üzleti  
napló extra vastag  
borítóval
Háromféle színű könyv- 
gerinc, véletlenszerű  
színválasztás.
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Tartalom: 96 lap 
Lapvastagság: 80 g / m² 
Szín: pink / zöld / türkiz
40 19 60 per db ....................................940,— 
Pecsétpárna - STANGER
(Cikkszám 401547..) lásd főkatalógus, 361. oldal

Akril mattfesték - KREUL
(Cikkszám 501295..) lásd főkatalógus, 452. oldal

Linómetsző szerszám  
készlet -  
ABIG

30 00 29 7 részes/készlettől ............... 1.730,— 
 10 készlettől ......................... 1.630,—

Pecsétnyomótömb 

Méret: kb. 110 x 110 mm, vastagság: kb. 10 mm
30 16 54 per db ...................................... 980,—
Méret: kb. 210 x 150 mm, vastagság: kb. 5 mm
30 16 55 per db ................................... 1.320,—

Mini festőhengerek -  
készlet

Hengerszélesség: 4, 5 és 7 cm
20 10 24 3 db/cs. ................................. 1.120,—

KOCKÁS!

VONALAS!
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POURING 
így működik

LEÍR ÁS

Kontrasztos színkombiná-
ciók. Érdekes színátmenetek. 
Tejútrendszerre emlékeztető 
hatások. A folyékony festék 
bája kibontakozik és egye- 
dülálló minták keletkeznek. 
Minden kép egyedi  
darab lesz.

 FOLYATÁSOS- ÉS  
 ÖNTŐTECHNIKA  
 AKRILFESTÉKKEL

Pouring

Egy 20 x 20 cm-es feszített vászonhoz kb. 
150 ml Pouring Fluid-ra és összesen kb. 75 ml 
különböző színű akrilfestékre lesz szükségünk.

TIPP

ÚJ

Pouring Fluid  
Acrylic Medium,  
Solo Goya - KREUL

Kontrasztos színkombinációk, izgalmas színátme- 
netek, hatások és egyedülálló minták érhetőek el a 
használatrakész Pouring-Fluid-dal. Merüljön bele 
az öntő- és folyatásos technika elbűvölő világába.
● vízbázisú 
● optimalizálja az akrilfestékek folyási tulaj- 
 donságait anélkül, hogy a szín ragyogását  
 megváltoztatná 
● egy kimondott sejtképződés eléréséhez  
 szilikonolajjal kombinálható 
● összehangolva az Acrylic, Solo Goya - KREUL  
 akrilfestékekekkel 
● tisztán átlátszó, magasfényű lakkként hasz 
 nálható 
● száradás után vízálló, egy nem sárguló,  
 rugalmas felület keletkezik 
● szerszámot használat után rögtön kimosni
50 22 19 150 ml/tégely ........................ 1.530,— 
50 22 20 750 ml/flakon ....................... 4.600,—

Szilikon olaj - Fluid

 
Szilikonolaj hozzáadásával  
olyan galaxisszerű sejtképződ- 
mények és struktúrák keletkeznek,  
amelyek a festéket meghasítják. Az átlátszó  
olaj kitolja a vízalapú akrilfestéket, így az alatta 
levő színrétegek láthatóvá válnak. Keverjünk  
2 – 3 csepp szilikon-olaj-folyadékot bele, amikor 
a Puoring-Fluid-ot és a festéket összekeverjük.

30 18 24 100 ml/üveg .......................... 1.550,—

Vinilkesztyű / védőkesztyű
 

Púdermentes és  
lebontható USP- 
kukoricakeményítő- 
ből. Nem steril.
Méret:  S / 7“, ideális gyermekkézhez
20 07 03 100 db / cs. ............................ 2.240,—
Méret:     M / 8“
20 07 04 100 db / cs. ............................ 2.240,—
Méret:     L / 9“
20 07 05 100 db / cs. ............................ 2.240,—

Spatula / barkácsfa

Spatulák, nyírfából.
Méret: kb. 10 x 114 mm 
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
10 11 86 100 db/cs. ................................ 460,—

Takaróponyva / fólia - 
 SCHULLER
Extra vastag, tépés- és  
lépésálló, sokoldalúan  
alkalmazható, letakarni  
és védeni. 

Méret: kb. 4 x 5 m 
Vastagság: 50 mµ
20 06 30 per db ................................... 1.490,—
 
Feszített vászon
lásd főkatalógus, 459. oldal

Akrilfesték Acrylic Solo Goya - KREUL
lásd főkatalógus, 455. oldal

Átlátszó keverőpohár, konyhai papírtörlő, 
újságpapír
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Előkészítés:
A munkafelületet és azt a helyet,  
ahol a kész műremeket szeret-
nénk szárítani, műanyag alá- 
téttel és újságpapírral lefedjük. 
Viseljünk védőruhát. 
 

Keverés:
Már három színárnyalattal csodálatos eredményeket érhetünk el. Egyen- 
ként egy pohárba egy rész festéket két rész Pouring Fluid-dal (szükség 
esetén több) helyettesítünk. A keveréket lassan és egyenletesen egy spa-
tulával addig keverjük, míg a spatula éléről úgy csepeg le, mint a méz. 
Mindegyik festék állagának egyformának kell lennie. Kopogtassuk köny- 
nyedén a poharat kívülről, hogy az esetleges légbuborékok feloszoljanak.

Szárítás:
A kész képeket a festékréteg  
vastagságától függően 12 – 72 órán 
keresztül szárítjuk. Ezalatt az idő 
alatt ne mozgassuk a képet, hogy 
megakadályozzuk a festékréteg 
elcsúszását. Fénylő felület eléré-
séhez - száradás után - egy puha 
ecsettel egy réteg Pouring-Fluid-ot 
közvetlenül a tégelyből felviszünk.

További hatások szilikonolajjal: 
Szilikonolaj hozzáadásával na- 
gyon érdekes sejtképződmények 
és szerkezetek keletkeznek, ame-
lyek a festéket hatásosan szétosz-
latják. Az átlátszó olaj behatol a 
vízalapú akrilffestékbe és az alatta 
lévő festékrétegek láthatóvá válnak. 
Amikor a festéket Pouring-Fluid-
dal elkeverjük, adjunk hozzá 2 – 3 
csepp szilikonolajat.

1. Puddle-Pour – kezdőknek:
Minden színárnyalatot egyesével a 
feszített vászonra öntünk. Az első 
színárnyalat képezi az alapot. Min-
den további további színt egymás- 
ba vagy egymásra öntünk billen- 
téssel és újabb öntéssel a mintát 
megváltoztatjuk.

2. Flip-Cup vagy Dirty-Pour: 
Ennél a technikánál a festéket egymás után egy pohárba töltjük.  
A Dirty-Pour-technikánál a festéket egy spatulával óvatosan elkeverjük  
és közvetlenül a feszített vászonra öntjük. A Flip-Cup-technikánál a  
feszített vásznat a pohárra helyezzük és egy gyors mozdulattal mind- 
kettőt megfordítjuk. A poharat levesszük és a festéket hagyjuk elfolyni.  
A feszített vásznat óvatosan megbillentjük, hogy a festék tudjon szétfolyni. 
Az alsó festékrétegek előtérbe kerülnek.

1. 2.

Különböző módok festékfelvitelhez a feszített vászonra:
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1 Alapozás:
Akrilfestékkel alapozzuk a feszített 
vásznat a kívánt színben. Világo- 
sabb vagy sötétebb részekhez ke-
vés fehéret vagy nagyon kevés 
feketét a még nedves festékbe 
teszünk és ecsettel felületesen el-
kenjük.
2 Előrajzolás:
Száradás után a motívumot egy pu- 
ha ceruzával finoman felrajzoljuk .
3 Háttérkészítés:
Töb színmélység elérése érdeké-
ben, ajánlatos különböző színű hát-
terfestékkel dolgozni.

4 Festés:
Fessük ki különböző szélességű  
és lapos akrilecsettel a motívu-
mot. A festéket sűrűn vegyük fel az  
ecsetre és tudatosan fessük a  
képet. Ezáltal különösen intenzív-
fénylően hatnak és kerülnek elő- 
térbe. Fény- és árnyékhatást is 
vegyük figyelembe. Száradás után 
a még látható ceruzavonalakat ra-
dírozzuk ki. 

Absztrakt, színpompás virágfestmény  
hatásos kifejezéssel. Mindenki lehet művész!

AKRILFESTÉSZET

Art in Bloom

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR 
lásd főkatalógus 227. oldal

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Akrilfesték Triton Acrylic -  
Solo Goya - KREUL
● sokoldalú, jól fedő, intenzív  
 színű, időjárásálló 
● a színek egymással kever- 
 hetőek, vízzel higítható  
● gyorsan szárad 

Színek + számok:  
fehér-01, bézs-02,  
portré rózsaszín (bőr)-07, elefántcsont-08, 
világos valódi sárga-10, kukoricasárga-14, 
valódi narancssárga-20, valódi piros-30, 
kármin-33, magenta-48, világoszöld-51, 
sárgászöld-52, permanenszöld-55,  
sötétzöld-59, kobaltkék-60, kék-61,  
világoskék-62, türkizkék-63, tengerészkék-68, 
ibolyakék-70, orgona-72, bordó-73,  
ibolyabíbor-76, sötét oxidbarna-80,  
briliáns világos okker-82, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 95 .. 750 ml/üveg ................ 2.310,—

Feszített  
vászon

Olaj-, akril-, 
tempera- és  
gouachefestéshez,  
100% pamut, alapozott, savmentes, közepes 
durva szerkezet, a hátoldalra tűzve. 
Mélység: kb. 13 mm  
Lécmélység: 17 mm 
Vastagság: kb. 380 g / m²

Téglalap:
50 08 37 18 x 24 cm .......................... 560,— 
50 08 23 24 x 30 cm .......................... 640,— 
50 08 24 30 x 40 cm .......................... 910,— 
50 08 39 30 x 60 cm ....................... 1.160,— 
50 08 35 20 x 50 cm .......................... 970,— 
50 08 25 40 x 50 cm ....................... 1.280,— 
50 08 30 40 x 60 cm ....................... 1.500,— 
Négyzet:
50 08 36 10 x 10 cm .......................... 290,— 
50 08 26 20 x 20 cm .......................... 510,— 
50 08 27 30 x 30 cm .......................... 840,— 
50 08 28 40 x 40 cm ....................... 1.040,— 
50 08 29 50 x 50 cm ....................... 1.620,—
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1 A porcelánt festés előtt feltétle-
nül tisztítsük meg mosogatószerrel 
és szivaccsal, majd hagyjuk meg- 
száradni. Minden felület, amelyet le 
akarunk festeni, tiszta és zsírmen-
tes kell legyen, csak így garantált 
a festék tapadása! A zsírmaradé-
kokat távolítsuk el MARABU tisz-
tító & higítóval vagy spiritusszal.  
2 Festéskor fontos, hogy ne fes-
sünk rá a már száradt festékre, mert 

az ecset hegye összeragadhat.  
Tányérok használati felületét, csé- 
szék és tálak belső oldalait ne fes- 
sük. A festék nem 100 %-osan kar-
colásálló égetés után. 3 Száradás 
után égessük kb. 20 percet 160 °C-
on sütőben. Csak ezután lesznek 
a motívumok 50 °C-on moshatóak 
mosogatógépben. Ha a mosogató-
gép programja forróbb, mint 50 °C, 
akkor mosogassuk el kézzel.

Különleges, eredeti ajándékötletek személyre szabva.

Ha valami melléfolyna, akkor az nem gond,  
a pacát töröljük le MARABU - tisztító &  
higítóval (cikkszám 501184).

TIPP

Szappanadagoló:
Csavarjuk le a szappanadagolóról a 
kupakot és állítsuk fejjel lefele egy 
befőttesüvegre. A porcelán - MARABU 
festéket keverjük jól fel, mártsuk 
bele az ecsetet és kenjünk bőven 
festéket a felső peremre. A cseppek 
lefolynak. Figyelem: Ne használjunk 
túl sok festéket. Hagyjuk jól meg- 
száradni és csak utána távolítsuk  
el a befőttesüvegről.

AL APANYAG
Porcelán filctoll készlet – EDDING
Vonalszélesség: 1 – 4 mm

Színek + számok:  
piros árnyalat-30, kék árnyalat-60, színes-99 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 37 .. 6 db/cs. ...........................3.280,—

Porcelánfesték - MARABU
A festéket jól fel kell keverni,  
mivel a pigmensek az üvegben  
lerakódnak - ne rázzuk!
 

Színek + számok: 
napsárga-16, naracssárga-20, málna-33,  
cseresznye-35, rezeda-52, almazöld-53, világos- 
kék-61, enciánkék-65, ibolyakék-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 78 .. 15 ml/üveg .........................630,—

Szappanadagoló - porcelán

Egyszerű, praktikus, fényes  
felületű szappanadagoló. Tetszés  
szerint festhető vagy szalvéta- 
technikával, stb. dekorálható.
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság pumpával: Ø kb. 18 cm 
Űrtartalom: kb. 300 ml

Szállítható 2019. március elejétől!
50 21 99 per db ................................... 1.620,—

Porcelánváza

Kicsi váza, ideális festeni  
és szalvétatechnikához.
Méret: Ø kb. 3,5 – 6 cm 
Magasság: kb. 12 cm

Szállítható 2019. március elejétől!
50 22 00 per db ...................................... 830,—

Porcelántál-  
kerek

Robusztus tál fényes  
felülettel, ideális  
festésre, szalvéta- 
technikához, stb.
Méret: Ø kb. 12,5 cm 
Magasság: kb. 5,4 cm
50 22 13 per db ....................................690,— 
50 22 10 20 db/cs. ...........................12.340,—

Só & bors -  
porcelán készlet
Robusztus szórók  
fényes felülettel,  
ideálisak festeni,  
szalvétatechnikához, stb.  
Figyelem: a műanyagdugókat a  
festék égetése előtt vegyük ki.
Méret: Ø kb. 5 x 5 cm 
Magasság: kb. 6 cm
50 22 14 per készlet ..........................1.020,— 
50 22 11 6 készlet/cs. .......................5.580,— 
Alátét - porcelán / parafa
(Cikkszám 502129) lásd főkatalógus, 474. oldal

Lap - porcelán
(Cikkszám 502128) lásd főkatalógus, 475. oldal

 FESTÉS PORCELÁNRA 

DIY – Porcelain design
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További textil barkácscsomagokat 
főkatalógusunkban a 483. oldaltól talál.

TIPP

TE XTIL

Kulcstartó virág - bőr

Praktikus és elragadó! Valódi, finom nappabőr 
előstancolt lyukakkal. Teljes barkácscsomag  
egy kulcstartó karikával, 3 gyönggyel, fonallal  
és leírással. Véletlenszerű színválasztás. 
TIPP: Hímzőtűt tompa (cikkszám: 500198)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 8 x 8 cm 
Szín:  színesen kevert
50 19 90 per db ...................................... 830,—

Táskadísz teknősbéka - bőr

Édes állati kulcstartó vagy táskadísz, két 
bőrdarabból összevarrva. Valódi nappabőr 
stancolt lyukakkal. Barkácscsomag 5 kulcstartó 
karikával és fonallal.
TIPP: Tompa hímzőtű (cikkszám 500200)  
 rendelhető. Ha vattával (cikkszám 500237) 
 kitömjük, akkor háromdimenziós hatást  
 érhetünk el.
Méret: kb. 8 x 9 cm 
Szín: kevert színek
50 22 04 5 db/cs. ................................. 2.810,—

Táskadísz szív - bőr

Szeretetteljes kulcsatartó vagy táskadísz,  
ideális anyák vagy apák napjára. Valódi nappa 
bőr stancolt lyukakkal. Teljes barkácscsomag  
5 kulcstartó karikával és fonallal.
TIPP: Tompa hímzőtű (cikkszám 500200)  
 rendelhető. Ha vattával (cikkszám 500237) 
 kitömjük, akkor háromdimenziós hatást  
 érhetünk el.
Méret: Ø kb. 7 cm 
Szín: piros
50 22 05 5 db/cs. ................................. 2.810,—

 SZÖVET FESTÉSE, VARRÁSA ÉS KÉZIMUNKA

Készítsünk könnyen divatos kellékeket. A színes stancolt bőrrészekkel díszítve látványos 
kiegészítők születnek.

 BŐRTERMÉKEK KÉSZÍTÉSE

Bőrből nemeset
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1 db = 560,—

1 db = 560,—



TEXTIL 73
Karkötő - bőr

Menő ékszer! Maximum kb. 15 cm-es kerületű 
csuklón viselhető. Valódi, puha nappabőr stan-
colt lyukakkal és felszerelt patenttel.  
Fonal mellékelve.
TIPP: Tompa hímzőtű (cikkszám 500200)  
 rendelhető.
Méret: kb. 3 x 19 cm 
Szín: fekete
50 22 07 5 db/cs. ................................. 3.140,—

Erszény - bőr

A kisebb kincsek és apró dolgok őrzője prak 
tikus kosárkaként is használható. Az erszény 
különböző öltésekkel díszíthető, valamint akril-
festékkel festhető. Nappabőr stancolt lyukakkal. 
Teljes barkácscsomag 2 viaszozott szalaggal,  
fonallal és leírással. A színválasztás 
véletlenszerű!
TIPP: Tompa hímzőtű (cikkszám 500198)  
 rendelhető.
Méret: Ø kb. 18 cm 
Szín: kevert színek
50 22 06 per db ................................... 1.160,—

Féldrágakövek

Dobban simára polírozott természetes kövek 
színpompás keveréke. A formák és színek sok 
mindenhez ihletet adnak, pl. dekoráció, mozaik, 
játékkövek a kincsesládikóba, gyerekszületés- 
napra vagy elsőáldozásra, stb.
Méret: Ø kb 5 – 10 mm 
Szín: kevert színek
30 18 22 1.000 g/cs. ............................ 5.250,—

Stancolt bőrdarabok
Ideális táskák, ruhadarabok, stb. díszítésére 
vagy kulcstartókra. Tisztán stancolt motívumok 
varrhatóak vagy ragaszthatóak. 
TIPP: Textilragasztót (cikkszám: 400017)  
 kérjük hozzárendelni!

Vastag.: kb. 1 mm 
Szín: színesen kevert

Korongok

Méret: Ø kb. 20 mm (3 db), Ø kb. 40 mm (4 db),  
Ø kb. 60 mm (3 db)
50 21 01 10 db/cs. .................................. 630,—

Virágok

Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø kb. 60 mm (5 db)
50 20 99 10 db/cs. .................................. 630,—

Szívek

Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø kb. 60 mm (5 db)
50 21 00 10 db/cs. .................................. 630,—

Csillagok

Méret: Ø kb. 40 mm (5 db), Ø kb. 60 mm (5 db)
50 20 98 10 db/cs. .................................. 630,—

Előnyös csomag - 4 motívum

Motívumok:  
csillag, virág,  
szív, korong
Méret: Ø kb. 20 – 60 mm
50 21 02 50 db/cs. ............................... 2.820,—

Horgoló segédeszköz / táskafedél - bőr

Kezdő horgolóknak. Ennek a segédeszköz- 
nek köszönhetően különösen az első sorok  
horgolásánál nagyon jól fogható a kézimun- 
kadarab. Így készíthető például egy formás  
kis fedeles táska vagy egy egyszerű könyv- 
jelző. Valódi nappabőr stancolt lyukakkal.
TIPP: Fonal (cikkszám 501471), horgolótű  
 (cikkszám 500201) és tépőzár  
 (cikkszám 501454..) rendelhető.
Méret: kb. 4,5 x 15 cm 
Szín: fekete
50 22 03 5 db/cs. ................................. 1.620,—

Barkácsbőr - darabok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Nagyon szép, puha minőség. Ollóval jól vág-
ható. A bőrdarabok bőrfeldolgozó üzemek,  
mint a bútormanufaktúrák maradékanyaga  
és nyomokban tartalmazhatnak jelöléseket, 
varratokat és lyukakat. Megfelel az EU és  
DGM károsanyag irányelveinek. Tenyérmé- 
retek kb. DIN A5-ös méretig. Színek és a  
méretek változóak. Kötetlenül válogatva.

50 11 74 500 g/cs. ............................... 1.620,—
50 18 93 1.000 g/cs. ............................ 2.970,—

Barkácsbőr – maradék darabok

Nagyon szép, puha minőség. Ollóval jól vág-
ható. A bőrdarabok bőrfeldolgozó üzemek,  
mint a bútormanufaktúrák maradékanyaga  
és nyomokban tartalmazhatnak jelöléseket, 
varratokat és lyukakat. Megfelel az EU és  
DGM károsanyag irányelveinek. Tenyérmé- 
retek kb. DIN A5-ös méretig. Színek és a  
méretek változóak. Kötetlenül válogatva. 

50 18 99 2.000 g/cs. ............................ 4.150,—
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A vicces és király konyhai dekorá- 
ciós tárgyak nem csak szépek,  
hanem gyorsan meg is horgolhat- 
juk ezeket, így segítségre lehetnek 
mosogatásnál. A kiválasztott színű 
fonallal és egy horgolótűvel  dolgo-
zunk a leírás alapján. Leírás (kétszer 
horgoljuk): 3 láncszemet 1 szemmel 
összehurkolunk. 1. sor: Szaporí- 
tás nélkül fél pálcákat horgolunk.  
2 – 4. sor: Az első és utolsó sze- 
met megduplázzuk, az első és  
utolsó szembe 2 félpálcát hor- 
golunk = 9 szem. 5. sor: Mint 
1. sor. 6. sor: Az első és utolsó 
szemet megduplázzuk, az első 
és utolsó szembe 2 félpálcát 
horgolunk = 11 szem. 7 sor: 
Mint 5. sor. 8. sor: Mint 6. sor = 13 
szem. 9. sor: Mint 7. sor. 10. sor: 
Mint 8. sor = 15 szem. 11. sor: mint 
9. sor. 12. sor: Mint 10. sor = 17 
szem. 13. sor: Mint 11. sor. 14. sor: 

mint 12. sor = 19 szem. 15. sor: Mint 
13. sor. 16. sor: Mint 14. sor = 21 
szem. 17. sor: Mint 15. sor. 18. sor: 
Mint 16. sor = 23 szem. 19. sor: Mint 
17. sor. 20. sor: 11 félpálcát horgo-
lunk, a munkát megfordítjuk. 21. 
sor: Az első két szemet egymással 
leöltjük = 10 szem. 22. sor: Az első 
két és utolsó két szemet egymással 
leöltjük = 8 szem. 23. sor: Az 1. és 
2. szemet, a 3. és 4. szemet és az 
utolsó két szemet egymással leölt-
jük = 5 szem. 24. sor: Az első két  
és utolsó két szemet egymással 
leöltjük = 3 szem. A fonalat levág-
juk és az utolsó szemen keresz-
tülhúzzuk. A másik oldalnak a  
20. – 24. sort megismételjük. A kész 
szivacsok strapabíróak, megtart- 
ják formájukat és moshatóak  
60 °C-on. Szépen becsomagol- 
va egyedi készítésű anyák napi 
ajándék lehet.

Először meghorgoljuk, majd derűsen elmosogatunk vele.

 HORGOLÁS CREATIV SZIVACSFONALLAL

Szívélyes 
mosogatószivacs

AL APANYAG
Creativ Bubble szivacsfonal
Varázsoljunk horgolva friss  
szellőt és mókát minden  
mennyiségben a konyhába!  
A speciális fejlesztésű fonal- 
nak köszönhetően elfeledhet- 
jük az unalmas háztartási szi- 
vacsokat. A robusztus szálak  
könnyedén eltávolítják a  
szennyeződést és a kérgese- 
déseket a fürdőszobában és  
a konyhában. A környezetbarát és higiénikus 
szivacsok többszörhasználatosak és 60° C-on 
mosógépben moshatóak. Mindemellett mókás 
ajándékötlet is a sajátkészítésű szivacs!
Folyóhossz: kb. 90 m 
Horgolótűméret: 4 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 20 szem,  
   magasság 22 sor 
Kötőtűméret: 2 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 24 szem,  
   magasság 40 sor 
Alapanyag: 100% poliészter 
Mosható:   60 °C-on
 

 
 
 
 
 
Színek és számok: 
sárga-10, piros-30, dinnye-22, rózsaszín-40, 
zöld-50, mentazöld-57, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 21 21 .. 50 g/gombolyag ............ 910,—

Celofán dísztasak  
minta nélkül

Környezetbarát,  
élelmiszerhű talpas tasak,  
olyan gyorsan bomlik le,  
mint a papír.
Méret: 11,5 x 19 cm
40 05 47 10 db/cs. ........................ 390,— 
40 05 52 100 db/cs. ................... 2.380,—
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Horgolótű 4 mm -  ADDI

 
A kifinomult profil megkönnyíti a helyes öltést, 
nikkelezett, Made in Germany.
Tűvastagság: 4 mm 
Hossz: kb. 13,8 cm 
Alapanyag: alumínium
50 21 33 per db ................................ 990,—
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AL APANYAG

1 Megfelelő méretben (kb. 15 sor) 
kötünk egy tömlőt és a végeket 
elvarrjuk. 2 Szép lezárásnak a 
kezdőfonalat egyszer a kötött tömlő 
nyílása körül elvarrjuk, mindig az 
utolsó sor szemei köré hurkol-
juk. 3 Faroknak három, egyenként  
20 cm hosszú fonalat levágunk. 
A kötött tömlő szélének a közepé-
re csomózzuk és kb 6 cm hosszan 

összefonjuk. A végeket elkötjük és 
esetleg levágjuk. 4 Filcből a kis fü-
leket kivágjuk és ráragasztjuk. Orr-
nak egy pompont ragasztunk fel 
és az öntapadó félgolyó szemeket 
rögzítjük. Hagyjuk jól száradni és 
kezdődhet is a játék!

Körmöcske - 8 fémhurokkal 
(Cikkszám 501120) lásd főkatalógus, 499. oldal

Kötőtű golyóval
(Cikkszám 501121) lásd főkatalógus, 499. oldal

Hímzőtű tompa - PRYM
(Cikkszám 502104) lásd főkatalógus, 493. oldal

Mindentragasztó kraft - UHU
(Cikkszám 400020) lásd főkatalógus, 320. oldal

SZER SZ ÁM

 BARKÁCSOLÁS KÖRMÖCSKÉVEL

Kis  
ujjbábok

Pamutfonal Apollo - ELISA
Hossz: kb. 125 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C
 

Színek + számok:  
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10,  
narancssárga-20, piros-30, borvörös-39, 
világos rózsaszín-41, pink-43, zöld-50, 
almazöld-53, petróleum-58, világoskék-61, 
türkiz-64, sötétkék-69, lila-74, barna-80, 
iszapszürke-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag ............ 740,—
 
Barkácsfilc - 20 x 30 cm kevert csomag
(Cikkszám 300085) lásd főkatalógus, 292. oldal

Szemek - félgolyó előnyős csomag
(Cikkszám 301740) lásd főkatalógus, 299. oldal

Pomponok - Ø 7 mm
(Cikkszám 300104) lásd főkatalógus, 298. oldal

2 3

TER MÉK -  TIPP
Barkácskészlet - Funny Friends

Varrd magad, háromféle színben.  
Ajánlott korhatár: felügyelet alatt 7+. Színválasztás véletlen.

Tartalom: 
● kiszabott filcrészek 
● fonal 
● tű 
● tömővatta 
● öntapadó filc stancolt részek 
● illusztrált utasítás

Méret: kb. 21,5 – 24 cm
30 18 17 per db .......................................................................................................................890,— 
30 18 18 18 db/cs. ..............................................................................................................14.850,—

Barkácscsomag - sárkány Manni

Varráshoz. Ajánlott  
korosztály: szülői  
felügyelet mellett 7+. 
TIPP: Esetleg tűt (cikkszám:  
 501064) kérjük hozzárendelnli.
Tartalom:  
● készre varrt filcrészek 
● varrócérna 
● toll 
● kitömővatta 
● képes leírással

Méret: kb. 11 cm
30 15 42 10 db/cs. ......................... 2.640,—
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PAMUTSZÖVET VARRÁSA

Trendi tornazsák

1 A hurokhoz vágjunk ki két  
5 x 7 cm-es és a zsákhoz két 37 x 46 
cm-es méretű négyszöget. A var- 
ratráhagyások már bele vannak 
számolva. 2 Mindkét zsákrészt 
szegjük be a két hosszú és az  
alsó (figyeljünk a mintára) élén 
cikcakkos öltéssel. 3 A hurkok- 
hoz a két négyszög hosszú éleit 
színt színre helyezzük, egymás-
ra tűzzük és összevarrjuk. Egy 
biztosítótűvel fordítsuk ki a hur- 
kokat és vasaljuk ki az éleket  
a színén. 4 A hurok helyét jelöl- 
jük ki szublimáló ceruzával az  
egyik zsákrészen, a színén, bal  
és jobb oldalon 2,5 cm-re lent- 
ről felfele. Mindegyik hurkot hajt- 
suk össze középen és tűzzük a  
nyílt élével a kijelölt helyre. Most  
a hurkot kb. 8 mm-re a szélétől 
rámérve. 5 A zsinórházhoz a  
felső széltől mérjünk lefelé kb. 7,5 
cm-t és jelöljük ki. A két zsák- 
részt tegyük egymásra, színt szín-
re és tűzzük össze. Varrjuk ösz- 
sze a kijelöléstől lefelé jobb és bal- 
oldalt, valamint alul is. Minden 
varrás elejét és végét dolgozzuk 
el és fordítsuk ki a zsákot. Mind-

két hurok látható kell legyen kívül.  
6 A varratráhagyást hajtsuk szét  
és vasaljuk le a varratlan helye-
ken. A zsinórházhoz a felső élet  
kb. 1 cm-en hajtsuk be és vasal-
juk ki. Most kb. 3 cm-t hajtsuk be, 
vasaljuk ki és kb. 2,5 cm-es távol- 
ságra a széltől tűzőöltéssel varr- 
juk le. A zsákot jobboldalra fektes- 
sük és varrjuk balról. 7 A zsinó- 
rokhoz két-két, egyenként 1,75 m 
hosszú darabot vágjunk le a pa-
mutzsinórból, a végeket fixáljuk 
ragasztószalaggal, hogy a rojto- 
sodást meggátoljuk. Ezután fűz- 
zünk egy-egy zsinórt a hurkok- 
ba és az első zsinórházba. A 
szembenlevő zsinórházban vissza- 
visszük a hurokhoz és a két 
zsinórvégét jól összebogozzuk. 
Ezt a folyamatot a második 
zsinórral  a másik oldalon megis-
mételjük. Készen is van a trendi 
tornazsákunk, ami nemcsak szép, 
hanem hasznos is az iskolában és 
óvodában.

Az anyagot fessük ki, szabjuk méretre és készítsünk belőle 
egy különleges akasztós zsákot saját tervezés szerint. 

Varrás előtt a pamutszövetet - nyár még textil-
festékkel fessük ki és fixáljuk vasalóval.

TIPP

SZER SZ ÁM
Szövet- és szabóolló - FISKARS
(Cikkszám 200245) lásd főkatalógus, 77. oldal

Üvegfejű gombostű 30 mm - PRYM
(Cikkszám 501103) lásd jobbra, 77. oldal

Szublimációs filc / fantomfilc
(Cikkszám 500128) lásd jobbra, 77. oldal

Biztostűk 
(Cikkszám 501605) lásd főkatalógus, 511. oldal

AL APANYAG

Pamutszövet - nyár

Halvány bézs anyag kifesthető mókás és 
pimasz mintával. Textilfestőtollal fessük kis 
a motívumokat és a leírása szerint rögzít-
sük a festéket. Sokoldalúan használható, 
pl. különböző táskákhoz, plüssállatokhoz, 
könyvborítóhoz, trendi divatcikkekhez, 
párnához, stb.
Méret: kb. 100 x 150 cm 
Alapanyag: 100% pamut 
Minőség: 200 g / m2 
Mosható: 30 °C-on
50 21 94 per db ............................. 3.710,—

Textilfilctoll Texi mäx Sunny előnyös 
készlet VASTAG, Javana - KREUL

Tartalom:  
● 18 filctoll (bőrszín, sárga, neonsárga,  
 narancssárga, neonnarancssárga, piros,  
 kárminpiros, pink, neonpink, zöld, világos- 
 zöld, kék, világoskék, türkiz, ibolyakék,  
 barna, szürke és fekete)

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm
50 05 01 18 db/cs. ......................... 7.820,—

Textilfilctoll világos anyaghoz, Textil 
Pens VÉKONY - EDDING

Tartalom: 
● 10 toll (sárga, narancs- 
 sárga, piros, rózsaszín,  
 zöld, világoskék, sötétkék,  
 lila, barna és fekete)

Vonalszélesség: kb. 1 mm
50 05 11 10 db/cs. ......................... 4.270,—

Pamutkötél - Ø 4 mm

Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Mennyiség: 186 g 
Szín: natúrfehér
10 21 51 15 m/cs. .......................... 1.320,—
Varrócérna 
(Cikkszám 501466.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 510. o.
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VARRÁS FILCCEL ÉS NEMEZELŐ GYAPJÚVAL

Sikkes díszítés

1 A mobiltokhoz vágjuk le egy  
filccsíkot. A csík mérete a mobil két- 
szeres hossza plusz kb. 4 cm-ből 
és a szélessége plusz kb. 2,5 cm-
ből tevődik össze. 2 Alul és felül  
(a rövid oldalak) egyenként kb. 1 
cm-t hajtsunk be, tűzzük le és varr-
juk össze az éleket. A csíkot hajtsuk 
össze középen úgy, hogy fonák ke- 
rüljön fonákra és az alsó élt jelöl- 
jük meg egy gombostűvel. Ettől 
az éltől kiindulva készítsük el a dí- 
szítést. 3 Elképzelésünk szerint 
varrjunk rá különböző virágokat.  
Ehhez a szublimálóceruzával raj- 
zoljuk ki a virágok kontúrjait a kí- 
vánt helyre, kis darab nemezelő  
gyapjúkat tegyünk rá, a varró- 
géppel varrjuk ki a kontúrokat és 
a virágok belsejét egy pár öltés- 
sel díszítsük. Figyeljünk mindig  
arra, hogy a gyapjú rostjai ma- 
radjanak a varrópapucs alatt.  
Kiálló nemezelő gyapjú mara- 
dékokat a külső él mentén vág- 
juk le egy ollóval a varrásnál.  
4 A kijelölt középéltől kiindul- 
va varrjuk ki a virág szárait és 

leveleit különböző öltésekkel.  
5 Végül tegyük a filccsíkokat 
egymásra, úgy, hogy fonák fonák-
ra kerüljön, tűzzük össze mindkét 
külső élen kb. 5 mm-es távolság- 
ban, varrjuk össze. 

SZER SZ ÁM

Fedezzünk fel új szenvedélyt a varrással!  
Sajátkezűleg ajándékozásra készített egyedi  
dolgok különböző darabokból.
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Barkácsfilc - tekercs  
(45 cm breit) 
Szélesség: 45 cm 
Hossz: 5 m 
Vastagság: 2 mm, 150 g / m²

Színek + számok:  
fehér-01, bőrszín / barack-07, sárga-10,  
világos narancssárga-20, piros-30, sötét- 
piros-39, rózsaszín-40, sötét rózsaszín 
(pink)-49, világoszöld-51, fenyőzöld-58,  
kék-60, világoskék-61, óceánkék-63,  
ultramarinkék- 69, ibolyakék-70, orgona-72, 
cs.barna-87, fekete-90, szürke melírozott-91  
A színek számát kérjük megadni!
30 11 18 .. 5 m/tekercs ................. 3.300,—

Díszkosárka -  
filc
 
 
 

Méret: Ø 23 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Kosárka: 11,5 x 11,5 cm  
Színek: piros, zöld, ibolyakék,  
 barna, szürke
30 05 12 5 db/cs. ........................... 3.950,—

Nemezelő gyapjú
 

Alapanyag: 100 % szűzgyapjú
 

Színek + számok:  
natúrfehér-01, sárga-10,  
kukoricasárga-14, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51,  
középzöld-55, türkiz-63, közepeskék-65,  
sötétkék-69, orgona-72, natúr barna-80, 
világos barna-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 89 ..  100 g/cs. ..................... 1.780,—

Kevert csomag 250 g

15 szín egy csomagban.
Színek: fehér, bézs, sárga, narancssárga,  
 piros, s.piros, pink, világoszöld,  
 sötétzöld, világoskék, sötétkék,  
 világosbarna, középbarna, fekete,  
 középszürke
50 11 33 250 g/cs. ......................... 4.550,—

AL APANYAG

Üvegfejű gombostű - 30 mm PRYM
Színes üvegfejjel,  
zárható műanyag dobozban. 
Hossz: 30 mm 
Tartalom: kb. 100 db
50 11 03 10 g/cs. ........................... 1.040,—

Szublimációs filc / fantomfilc,  
Javana - KREUL 
Előrajzolni -  
nyomtalanul eltűnik. 
Filcvastagság: Ø 8 mm 
Filchossz: 133 mm
50 01 28 per db ............................. 1.090,—

Szövet- és szabóolló -  
FISKARS
Hosszú pengék  
és ergonomikus  
markolat egy hosszú vágáshoz egyetlen 
lépésben. Ideális vastag és többrétegű  
anyagok vágásához. Jobbkezes.
Hossz: 250 mm 
Pengehossz: 110 mm
20 02 45 per db ............................. 8.910,—
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 FESTÉS TEXTILRE

I am your  
little star!
Pontról pontra készítsünk egy motívumot. Ezzel 
az egyszerű technikával kevés mozdulattal egy 
szép tarka párna készülhet. Meg fog lepődni, 
mennyire szórakoztató minden egyes pont.

AL APANYAG
Textilfesték világos és sötét textíliára, 
Javana - KREUL, 6 x 250 ml

Krémes, ragyogó, pasztőz jellegű festék. 
Pamutból és kevert szálból (max. 20%-os 
műszálaránnyal) készült világos és sötét 
textíliákhoz.
● jól fedő árnyalatok 
● vízbázisú 
● fixálás vasalással 
● fonákján mosható 40 °C-ig

Tartalom: 
● 6 festék egyenként 250 ml (sárga, narancs 
 sárga, piros, levélzöld, kék és ibolyakék)
50 22 08 Végső ár, per készlet .......17.820,—

 

Szín: fehér
50 22 15 250 ml/üveg ........................3.040,—

Óriásdoboz  
textilfestéshez - KREUL

Zseniális - egy doboz  
textilfestéshez. Így minden  
rendben tárolható és  
praktikusan használható.  
Könnyed, folyékony festékek  
krémes állaggal. Puha és  
rugalmas világos textíliákon,  
mint pl. pólókon, pulóvereken,  
pamutból és viszkózból készült  
táskákon vagy asztalterítőkön, kevert szálú szöveten maximum 20 %-os műszálaránnyal, a festék 
mélyen behatol a rostokba. Ragyogó színárnyalatok személyes stílushoz. Vasalással rögzítve 
vagy levegőn száradni hagyva (pár napot hagyjuk száradni) mosható 60 °C-ig. 
FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes (mosott) anyagokra fessünk!
Tartalom: 
● 12 textilfesték világos anyagokhoz, Javana - KREUL, egyenként 250 ml (narancssárga,  
 kárminpiros, királykék, brilliánszöld, fekete, fehér, aranysárga, májuszöld, sötétbarna, azúrkék,  
 pink és piros) 
● 36 textilfilctoll Texi mäx Sunny VASTAG 2 – 4 mm, Javana - KREUL (sárga, narancssárga, piros, 
 pink, barna, világoszöld, zöld, világoskék, kék, ibolyakék, szürke, fekete, bőrszín, kárminpiros,  
 neonnarancssárga, neonpink, neonsárga)
50 22 01 Végső ár, per doboz ..........................................................................................49.470,—

Fix-It ragasztó  
spray - MARABU

40 00 54 150 ml/doboz ....................... 1.930,—

Soft - Flocks  
tömőanyag

Tartalom: kb. 8 l 
Mosható: 30 °C 
Szín: fehér
50 11 69 150 g/csomag ...................... 1.610,—

Párnahuzat - szív
Szeretetteljes díszpárna -  
ideális ajándéknak.  
Kiváló minőség,  
be kell varrni, minta nélkül.
Méret: kb. 30 x 30 cm 
Alapanyag: 50 % paumut és  
 50 % poliészter 
Minőség: 190 g / m² 
Szín: fehér
50 22 09 per db .................................1.230,—

ELŐNYÖS CS.!

1 Az appretúra eltávolításához  
mossuk ki a párnahuzatot öblítő 
nélkül, hagyjuk megszáradni és 
vasaljuk ki. 2 A kívánt csillagfor- 
mát egy keményebb papírból 
vágjuk ki és tegyünk egy darab 
sütőpapírt a párnahuzatba. A csil- 
lag papírsablont fújjuk be a hátol- 

dalán Fix-It rögzítősprayvel, hagy-
juk kissé megszáradni és fixáljuk a 
párnahuzatra. 3 Ezután radírgumis 
ceruzával vagy az ujjunkkal merít-
sünk textilfestéket és nyomtassunk 
a motívum köré pöttyöket. Ízlés 
szerint feliratozhatjuk is a párná-
kat textilfestő filctollal. Száradás 

után távolítsuk el a papírsablont.  
A motívumot fedjük le sütőpapírral 
és fixáljuk kb. 3 percig vasaló-
val (pamutfokozat) a textilfestéket.  
4 A párnát töltsük meg kb. 90 g  
Soft - Flocks tömőanyaggal és varr-
juk be a nyílást kézzel. 
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 PAMUTTÁSKÁK FESTÉSE

Vagány a suliban 

Ilyen egyszerű:

A párnahuzatot úgy ragasztjuk le ta-
karószalaggal, hogy háromszögek 
keletkezzenek. Tegyünk bele papírt 
vagy műanyag fóliát, hogy megaka-
dályozzuk a festék átütését. A felüle-
tet textilfstékkel és szivacsecsettel 
kifestjük, a takarószalagot eltávolít-
juk és száradni hagyjuk. 

Párnahuzat I
Készre varrva cipzárral,  
minta nélkül. 
Méret: kb. 40 x 40 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 135 g / m² 
Szín: fehér
50 01 44 per db ................................ 610,— 
 10 db-tól ............................ 570,—

Párnabetét

Méret: kb. 40 x 40 x 10 cm 
Alapanyag: nem szőtt  
Szín: fehér
50 18 56 per db ............................. 1.300,—

Takaró- / festőszalag - SCHULLER
 
Mennyiség: 50 m / tekercs 
Szélesség: 25 mm
40 15 80 per db ................................ 520,— 
 10 db-tól ............................ 500,—
 
Textilfesték világos anyagokhoz,   
Javana - KREUL
(Cikkszám 501326.., 501327.. kül. színekben)  
lásd főkatalógus, 530. oldal

Szivacsecset - készlet
(Cikkszám 200666) lásd főkatalógus, 229. oldal

AL APANYAG

Ilyen egyszerű:
Szubliációs filccel köröket és három- 
szögeket rajzolunk a pamuttermék- 
re. Tegyünk bele papírt vagy mű- 

Ajánlatos kíméletes mosóprogrammal a 
pamut appretúráját kimosni. Fixálás: vasalóval 
kb. 5 percig pamut fokozaton.

FONTOS

 PÁRNAHUZAT FESTÉSE

Párnacsata 

Hengeres tolltartó 
Cipzárral, minta nélkül.
Méret: Ø kb. 7 cm 
Hossz: kb. 22 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 280 g / m² 
Szín: natúrfehér
50 09 01 per db ................................ 490,— 
 10 db-tól ............................ 460,—

Pamuttáska - nagy 
Rövid füllel és minta nélkül 
Méret: kb. 34 x 39 cm 
Fülméret: kb. 2,5 x 39 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 105 g / m² 
Szín: natúrfehér
50 01 57 per db ................................ 380,— 
 10 db-tól ............................ 360,— 
 100 db-tól .......................... 330,—

Szublimációs filc / fantomfilc,  
Javana - KREUL 
Előrajzolni -  
nyomtalanul eltűnik. 
Filcvastagság: Ø 8 mm 
Filchossz: 133 mm
50 01 28 per db ............................. 1.090,—

Textilfilctoll Texi mäx Sunny VASTAG, 
Javana - KREUL

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm

 
 

Színek + számok:  
sárga-10, narancssárga-20, piros-30,  
pink-43, zöld-50, világoszöld-51, kék-60, 
világoskék-61, barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 37 .. per db ............................ 590,—

AL APANYAG

anyag fóliát, hogy megakadályoz- 
zuk a festék átütését. Textilfilctollal 
rajzoljuk után és hagyjuk száradni.

TEXTIL 79



Nyolcas csomó

Laposcsomó

Hurokcsomó
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TEXTIL80

1 Vágjunk 12 darab kb. 220 cm 
hosszúságú zsinórt le és hurok-
csomóval csomózzuk a farúdra.  
2 Négy zsinórt lapos csomózási 
technikával csomózzunk össze és 
ismételjük meg kétszer. A maradék 
zsinórt ugyanígy csomózzuk ad- 
dig, amíg összesen 6 sor egyen- 
ként három laposcsomó keletkezik. 
3 Most hagyjunk el két zsinórt,  
5 sort egyenként három laposcso- 
móval csomózunk és végül ismét 
két zsinórt elhagyunk. 4 Ezt a két 
folyamatot megismételjük még egy-

szer. 5 A három nyolcas csomó- 
hoz egyenként kétszer négy zsinórt  
összefogunk lazán csomózzuk. 
6 Most ismét kihagyunk két zsi- 
nórt, öt sort egyenként három la- 
poscsomóval csomózunk és a vé- 
gén ismét két zsinórt elhagyunk. 
A 2. – 3. pontot megismételjük. 
7 Zárásként a hat tekert sort fél 
laposcsomó technikával csomóz-
zuk a kívánt hosszúságban. 8 
A kiálló zsinórokat textil spray- 
vel lefújjuk, száradni hagyjuk és 
méretre vágjuk.

Makramécsomózás már évek óta egy fogalom. 
Divatos fellendülését a trendi fali díszeknek  
köszönheti

Pamutzsinór / kötözőzsinór-  
Mosható, nem rojtosodik ki  
és nem irritál, ideális cso- 
mózni és horgolni, valamint  
lakásba, kertbe, stb. 
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm 
Mennyiség: 350 g 
Hossz: kb. 180 m 
Szín: natúr fehér
10 10 52 per db ............................. 1.830,— 
 10 db-tól ......................... 1.780,—

Rögzítő fadarab

Stabil, kéreg nélküli, natúrformájú fadarab, 
kettő csavarkampóval akasztható. Ideális 
függő díszhez, szövő- és csomózási munkák-
hoz, álomfogókhoz, adventi naptárhoz, stb. 
Hossz: kb. 40 cm 
Fadarab: Ø kb. 1,8 – 2,2 cm
10 22 23 per db ................................ 490,—

Textil spray világos anyagokhoz, 
Fashion - MARABU
A ragyogó színárnyalatokat  
könnyedén felvihetjük szórással  
világos, max. 20% műszálarányos  
anyagokra. Szagtalan, nem fakuló,  
vízbázisú.

Színek + számok:  
napsárga-16, pirosas narancssárga-23, 
piros-30, málna-33, pink-43, rezeda-52,  
menta-57, petróleum-58, égszínkék-62, 
karibi-kék-63, tengerészkék-67,  
padlizsán-70, szilva-75, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 00 .. 100 ml/üveg ................ 1.480,—

AL APANYAG

Több sorban is dolgozhatunk egymás mellett 
és egymás alatt. Ha egy nyolcas csomót 
szeretnénk csomózni, akkor a megadott 
vízszíntes sor számának mindig párosnak 
kell lennie.

TIPP

C SOMÓK
CSOMÓZÁS MAKRAMÉVAL

Divatos fali dísz
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AL APANYAG

Ilyen egyszerű:

A farészek széleit akrilfestékkel  
lefestjük, száradni hagyjuk. A fa- 
részeket tetszés szerint elhelyez- 
zük és felvetőfonallal többszörö- 
sen összekötjük és erősen elcso- 
mózzuk. Kívánság szerint az élet 

ÁLOMSZÉP ÁLOMFOGÓK

Sweet dreams
virágát egy hímzőkeretbe is be-
feszíthetjük. A kis farészeket 
hőragasztópisztollyal  rögzítjük az 
álomfogóba. Szalagokkal, zsinórok- 
kal, fagyöngyökkel és tollakkal  
díszítjük.

SZER SZ ÁM

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

Ragasztó- 
pisztoly állvány

Praktikus ragasztópisztoly állvány, alkalmas 
minden ragasztópisztolyhoz. Biztos tartás, 
nem billen meg, nincs csepegtetés munka 
közben, maximális biztonság. A hasznos tartó-
ban a ragasztópatronok mindig kéznél vannak.
H x Sz x M: 30 x 10,7 x 12,2 cm
20 10 67 per db ............................. 3.930,—
 
Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly 
Creativ Low Melt - UHU
(Cikkszám 400380) lásd főkatalógus, 328. oldal

Fa - dekoráció  
az élet virága
Csodaszép fakorong  
lézerezett „élet virága“  
motívummal. 
Vastagság: 3 mm

Méret: Ø kb. 12 cm
10 22 34 per db ............................. 1.140,—
Méret: Ø kb. 18 cm
10 22 35 per db ............................. 1.300,—

Fa - medál Az élet virága
Alapanyag: rétegelt nyírfa,  
 csiszolt  
Méret: Ø 50 mm 
Vastagság: kb. 2,6 mm
10 22 21 per db ................................ 460,—

Hímzőkeret

Keretméret: Ø kb. 20 cm
50 17 97 per db ................................ 780,—

Szalag tollak - 15 mm

Fénylő szaténszalag szőtt szegéllyel és 
nyomtatott hal szimbólummal. Ideális bar- 
kácsolni keresztelőre, első áldozásra,  
konfirmálásra, esküvőre, stb. 
Szélesség: 15 mm 
Szín: krém / arany
60 31 68 3 m/tekercs ....................... 740,—
 
Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd 16. oldal

Sifonszalag - 10 mm
(Cikkszám 602467.. fehér-01) lásd főkatalógus, 534. o.

Szaténszalag - 3 mm
(Cikkszám 602412.. kül. színekben) lásd főkatalógus, 534. o.

Fagyöngyök Colorum
(Cikkszám 700924) lásd főkatalógus, 589. oldal

Tollak színes - kakas / gyöngytyúk
(Cikkszám 301745) lásd főkatalógus, 304. oldal

Felvetőfonal
(Cikkszám 501910) lásd főkatalógus, 504. oldal
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Szóródíszek  
nyúlcsalád - fa

Elől festett, ideális  
szórni vagy ragasztani,  
ragasztóponttal, kétféle.
Méret: kb. 4,5 x 1,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / zöld / sárga / rózsaszín
60 31 84 8 db/cs. .................................... 780,—

Szóródíszek előnyös  
csomag pillangók - filc

Szépen stancolt,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, háromféle. 
Méret: kb. 3,5 cm (kb. 100 db),  
 kb. 5 cm (kb. 100 db) 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: rózsaszín / pink / magenta
60 26 27 200 db/cs. ............................. 2.300,—

Tojás Hasi akasztós dísz - fa

Mindkét oldala festett, első oldal díszitve,  
pamutzsinórral akasztható, kétféle.
Méret: kb. 7 x 5,5 cm 
Teljeshossz: kb. 15 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / szürkeárnyalatok
60 30 65 12 db/cs. ............................... 2.690,—

Nyúl - porcelán

Modern nyuszi magasfényű kivitelben.
Méret: kb. 4 x 5,5 cm 
Vastagság: kb. 13 mm
Színek + számok: 
rozé-44, menta-57 
Színek számát kérjük megadni!
60 31 79 .. per db .................................. 310,—

Szóródísz virág - fa

Mindkét oldala festett, ideális szórni, ragasztani, 
háromféle és négy színben.
Méret: Ø kb. 3,5 és 5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / rózsaszín / menta /  
 világoskék
60 31 78 48 db/cs. ............................... 3.090,—

Szóródísz pillangó- fa

Ideális szórni, ragasztani, stb.,  
kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 x 2,5 és 3 x 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér / rózsaszín
60 31 73 72 db/cs. ............................... 2.870,—

Szóródísz húsvéti keverék - fa

Első oldala lefestve,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, négyféle.
Méret: kb. 3 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: pasztellszínek
60 31 70 8 db/cs. .................................... 790,—

Szóródíszek virágok - textil

Előkelő virágok,  
tisztán kidolgozva,  
ideális szórni, ragasztani  
vagy felvarrni.
Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm
60 30 77 6 db/cs. .................................... 540,—

DEKOR ÁCIÓ SZÍNESEN DÍSZÍTVE ÉS ÉKESÍTVE
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Dekorációs fű fából

Ideális alapanyag  
csokrokhoz, húsvéti  
fészekhez, stb.
Szín: pink
60 22 88 43 40 g/cs. ................................ 190,—

Vödör Finello - fém

Kicsi vödör, belül és kívül többszörösen lakkozva 
(zománchatás), ideális kaspónak, vázának, stb. 
Szín: fehér

Méret: Ø kb. 6,5 cm, magasság: kb. 5,5 cm
60 29 40 per db ...................................... 210,—
Méret: Ø kb. 10 cm, magasság: kb. 9,5 cm
60 29 41 per db ...................................... 420,—

Kaspó bádogból Ø 8,5 cm - fém

Kis bádogedény,  
ideális kaspónak,  
vázának vagy  
virágdísznek, stb.
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 8 cm 
Szín: ezüst
60 31 80 per db ...................................... 300,—

Tányér - fém

Nagyon stabill, nemesacél kinézetű.
Méret: Ø kb. 25 cm 
Állítási felület: Ø kb. 18 cm
60 30 96 per db ...................................... 630,—

Kosár készlet ovális - hántolt 

Stabil  
fóliabetétes kosarak,  
így friss virágokhoz és  
kisebb növényekhez alkalmas.
Méret: kb. 21 x 12, 25 x 16 és 29 x 19 cm 
Magasság: kb. 10, 11 és 13 cm
60 30 98 3 db/cs. ................................. 3.950,—

Bárány -  
terrakotta / plüss

Nagyon  
pihe-puha  
és selymes  
bárány kedves  
arccal. 
Méret: kb. 12 x 10 cm 
Szín: fehér / szürke
60 29 49 per db ................................... 1.270,—

Nyúl tojásban - fa

Masszív, stabil tojás  
egyszerűen, de sze- 
retettel díszitve.  
A precíz vágásnak 
köszönhetően a kis  
nyúl kivehető.
Méret: Ø kb. 12 x 15 cm 
Vastagság: kb. 20 mm 
Szín: natúr / fehér
60 31 74 per db ................................... 1.150,—

Faszeletek natúr - nyírfa
A felület fűrészelt. Természetes termékek mé- 
rete, formája és jellege változó, ezért szállít-
mányonként  a mennyiségek kissé eltérhet-
nek. Kisebb repedések vagy kéregleválások 
előfordulhatnak.
 

Méret: Ø kb. 20 – 50 mm, vastagság: kb. 7 mm 
Tartalom: kb. 0,5 kg (természetesség miatt  
kb. 50 – 110 db)
60 28 15 per cs. ................................... 1.530,—
Méret: Ø kb. 30 – 90 mm, vastagság: kb. 10 mm 
Tartalom: kb. 1 kg (természetesség miatt  
kb. 40 – 80 db)
60 28 16 per cs. ................................... 2.860,—

Méret: Ø kb. 60 – 85 mm, vastagság: kb. 8 mm
60 27 00 kb. 20 db/cs. ......................... 1.970,—

Faszelet natúr ovális - nyírfa

Robosztus nyírfából, fűrészelt felület. Természe- 
tes termékek mérete, formája és jellege változó. 
Kisebb repedések vagy kéregleválások előfor- 
dulhatnak. 
Méret: kb. 150 – 200 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
10 19 87 per db ...................................... 650,— 
 20 db-tól .................................. 590,—

Pamut-lurex zsinór készlet - pasztell

Különböző vastagságú pamutzsinórok beleszőtt 
arany vagy ezüst lurexszállal, sokoldalúan 
használható.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként  
Vastagság: Ø kb 2 mm 
Színek: krém / arany, rózsaszín / arany, 
 mentazöld / arany, szürke / ezüst
60 31 57 4 tekercs/cs. ......................... 3.000,—

Pamutzsinór készlet

Sokoldalúan használható.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként  
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Színek: rózsaszín / pink / világoszöld /  
 mentazöld / türkiz / szürke
60 31 58 6 tekercs/cs. ..........................4.110,—

Rojtos szegély

Ideális különböző varrómunkák, sajátkészítésű 
konyhai ajándékok, vintage dekorációk, stb. 
díszítéséhez.
Szélesség: kb. 15 mm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 40 °C
50 21 98 10 m/tekercs ........................ 2.620,—

Vert csipke II - 10 mm

Szépen kidolgozott csipke, ideális konyhai 
ajándékok díszítéséhez, felvarrni különböző 
munkákra, stb.
Szélesség: kb.10 mm 
Alapanyag: 100% pamut 
Mosható: 40 °C-on
Színek + számok: 
fehér-01, iszapbarna (natúr)-03 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 78 .. 10 m/tekercs ..................... 1.410,—

01

03
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Szív  
domború -  
fűzfa

Stabil drótszív,  
fűzfával körbe- 
tekerve,  
akasztóval.
Méret: kb. 25 x 22 cm 
Vastagság: 9,5 cm 
Szín: zöld
60 30 57 per db ................................... 1.540,—

Szövetzsákocska -  
pöttyös

Készre varrt  
zsákocska  
szatén össze- 
húzózsinórral.
Méret: kb. 10 x 7,5 cm 
Szín: piros / fehér
50 21 95 10 db/cs. .................................. 920,—

Szalagkészlet szívek - 15 mm

 
 

Nyomtatott, szőtt peremű szalagok három 
különböző színben, egyenként 5 m. 
Szélesség: 15 mm
60 29 88 3 tekercs/cs. ......................... 3.300,—

Szóródísz szív Alma - fa

Mindkét oldalán festett,  
elől díszített, ideális szórni,  
ragasztani, stb.
Méret: kb. 4,5 x 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr
60 31 76 48 db/cs. ............................... 3.120,—

Porcelánszív -  
akasztós

Szaténszalag  
akasztóval. 
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 14,5 cm
50 04 23 8 db/cs. ................................. 2.930,—

Szív - vessző

Stabil szív,  
kiválóan kidolgozott. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 1,8 cm 
Szín: szürke / barna
60 27 40 per db ...................................... 460,—

Szóródíszek szív lapos - műanyag

Ideális szórni vagy ragasztani.
Méret kb. 1,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
60 07 69 50 db/cs. .................................. 890,—

Szóródíszek szívek 3D - akril
Ideális szórni vagy ragasztani.
Méret: 1,5 x 1,9 cm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Szín: átlátszó
60 07 70 50 db/cs. ............................... 1.650,—

Szóródíszek előnyös csomag szív - filc

Szépen stancolt, ideális szórni vagy ragasztani, 
kétféle. 
Méret: kb. 2,8 cm (kb. 160 db),  
 kb. 3,8 cm (kb. 120 db) 
Vastagság: kb. 3 mm
60 04 58 per cs. ................................... 2.740,—

Szóródíszek szív Bella - fa

Mindkét oldala festve,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, háromféle.
Méret: kb. 3 x 2,5, 4 x 3,3 és 5 x 4,3 cm 
Vastagság: kb. 2 cm 
Szín: piros
60 30 61 72 db/cs. ............................... 2.730,—

T R E N D - T É M Atavaszi érzelmek
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Katicabogár - fa

Félgömb katicabogár ragasztóponttal.
Méret: kb. 1,2 cm
60 31 30 120 db/cs. ............................. 1.570,—

Gombok kevert csomag - mintás

Színes keverék (különböző virágok és csíkok), 
sokféle elkészítési lehetőséghez, pl. plüssállat- 
szemnek felvarrható, filc- és szövettáskára,  
ékszerkészítéshez vagy egyszerűen csak  
gombnak a ruházaton.
Méret: Ø kb 25 mm 
Tartalom: kb. 40 g 
Alapanyag: fa 
Mosható: kézi mosás
50 21 96 24 db/cs. .................................. 960,—

Szóródísz csirkefej - fa / filc

Mókás fejek 3D hatással, ideális szórni,  
ragasztani, stb., háromféle. Ragasztóponttal.
Méret: Ø kb. 4,5 x 2,5 – 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / narancssárga / piros
60 31 72 48 db/cs. ............................... 3.190,—

Csibe pálcán -  
bolyhos

Bolyhos,  
mókás csibe  
színes szemüveggel.  
Véletlenszerű  
motívumválasztás.
Méret: kb. 4,5 cm 
Teljes hossz: kb. 22 cm
60 31 81 per db ...................................... 180,—

Tyúkok pálcán - fa

Egyik oldala festett,  
kedvesen díszítve.  
Négyféle színben.
Motívum: kb. 6 x 6 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Teljes hossz: kb. 26 cm 
Szín: sárga / narancssárga /  
 zöld / rózsaszín
60 31 65 4 db/cs. .................................... 790,—

Pillangók dróton - toll

Gyönyörű,  
intenzív színű  
pillangók, négyszínű  
( sárga, narancssárga,  
pink, ibolyakék).
Méret: kb. 8 x 5,5 cm 
Teljes hossz: kb. 23 cm
60 31 82 24 db/cs. ............................... 4.250,—

Húsvéti fű

Dekorációs  
fű papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .................................... 270,—

Kosár kerek -  
peddignád

Stabil kosár tartófüllel. Ideális virágkosárkának, 
húsvéti kosárnak, stb. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Magasság:  kb. 6 cm 
Teljes magasság: kb. 16 cm
60 26 44 per db ...................................... 760,—

Kosár kerek - hántolt fűzfavesszőből

Stabil kosár két füllel és fóliabetéttel,  
ezáltal friss virágokhoz és kisebb  
növényekhez is használható. 
Méret:  Ø kb. 14,5 cm 
Magasság:  kb. 7 cm 
Teljes magasság: kb. 10 cm
60 26 29 per db ...................................... 710,—

Kosár kerek - fém

Stabil,  
kerek kosár  
fémfonattal,  
fafogantyúval. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Magasság:  kb. 5 cm 
Teljes magasság: kb. 12,5 cm 
Szín:  sötétbarna
60 26 53 per db ...................................... 710,—

Filczsinór - 5 mm

Szélesség: 5 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: sárga
30 11 20 10 10 m/cs. ............................... 870,—

Szaténszalag készlet mini pöttyös - 15 mm

Fénylő, nyomtatott szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, egyenként 5 m. 
Szín: sárga / fehér, pink / fehér,  
 világoszöld / fehér, türkiz / fehér,  
 szürke / fehér 
Szélesség: 15 mm
60 30 35 5 tekercs/cs. ......................... 3.300,—

Szaténszalag készlet Polka Dots - 25 mm

Fénylő, színben harmonizáló nyomtatott szala-
gok szőtt peremmel, egymáshoz illő színekben, 
tekercsenként 10 m.
Szín: sárga / fehér, piros / fehér,  
 világoszöld / fehér 
Szélesség: 25 mm
60 31 49 3 tekercs/cs. ......................... 3.280,—
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Pöttyös tojás akasztós dísz - fa
 

Egyik oldala festett,  
jutazsinórral akasztható.
Méret: kb. 6 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Teljes hossz: kb. 13,5 cm
60 31 64 12 db/cs. ............................... 1.060,—

Kakas - nyírfa
Állítható rusztikális  
nyírfagyűrű, kakas  
kivágással. Termé- 
szetességükből  
fakadóan méretel- 
térések és kisebb  
repedések vagy  
kéregleválások  
előfordulhatnak.
Méret: Ø kb. 12 cm 
Vastagság: kb. 25 mm 
Szín: natúr
60 30 60 per db ................................... 1.020,—

Madár a házban - fa

Masszív, jó stabilitású ház, szélek, felirat és ma-
dár lefestve. A pontos vágásnak köszönhetően 
a kis madár kivehető, két színben. Véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: kb. 12 x 9,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm 
Szín: natúr / fehér / zöld
60 30 52 per db ...................................... 860,—

Szóródísz nyúl Wasa - fa

 

Mindkét oldala festett, ideális szórni,  
ragasztani, háromféle két színben.
Méret: kb. 3 x 3,5 – 5,5 x 5,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 31 77 60 db/cs. ............................... 3.090,—

Csigaházak

Tisztított éticsigaházak, ideálisak barkácsolni 
modellezőmasszával, betonnal kiöntve fogan-
tyúnak, viasz- vagy zselégyertyák öntéséhez 
illetve sokféle dekorációs megoldáshoz.  
Természetes terméknél a méret, forma és 
jelleg változó, ezért szállításonként a  
mennyiség kissé eltérő lehet.
Tartalom: kb. 68 – 72 db 
Méret: kb 3 – 4 cm
60 31 83 kb. 200 g/cs. ......................... 3.140,—

Szóródíszek tavaszi keverék - fa / parafa

 

Mindkét oldala parafával  
ragasztott, ideális szórni  
vagy ragasztani, négyféle.
Méret: kb. 3 – 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr
60 30 70 72 db/cs. ............................... 2.840,—

Szóródíszek nyulak - fa / parafa

Mindkét oldala  
parafával ragasztott,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, kétféle.
Méret: kb. 5 x 2,3 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr
60 30 71 72 db/cs. ............................... 2.840,—

Szóródísz madár Sara - fa

Nagyon precíz a lézervágásnak köszönhetően, 
ideális szórni, ragasztani, stb.
Méret: kb. 4 x 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 cm 
Szín: natúr
60 31 75 90 db/cs. ............................... 2.830,—

T R E N D - T É M A

Természetes
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Tojásnyúl talpas - fa

 

Egyik oldala  
vidám nyusziarccal  
és drótbajusszal.
Méret: kb. 14 x 6 cm 
Vastagság: kb. 1 cm 
Szín: natúr
60 31 63 per db ...................................... 500,—

Fa - talpas nyúl
 

 

Natúr, 3D-hatás  
a szépen vágott  
elemeknek köszön- 
hetően, lézerezett  
kontúrokkal,  
állítható.
Méret: kb. 15 x 9,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
60 30 78 per db ...................................... 790,—

Fa - nyúl  
2 az 1-ben

 

Tömör,  
stabil nyúl,  
a pontos vágás- 
nak köszönhető- 
en a kis nyulat  
eltolhatjuk vagy  
ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 1.910,—

Nyúlpáros Greni talpas - MDF

Első oldala barátságos nyusziarccal,  
vert csipkével és gombokkal díszítve.
Méret: kb. 24,5 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 6 mm 
Szín: natúr / fehér / világoszöld
60 30 66 2 db/cs. ................................. 1.490,—

Nyúl talpas - fa

Divatos nyulak falécen, első oldala festve,  
kedves arccal és fatojással díszítve,  
kétféle. Motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: kb. 29,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Szín: zöld / fehér
60 30 59 per db ................................... 1.140,—

Kaspó - fém 

Robusztus kaspó,  
belül és kívül többszörö- 
sen lakkozva (zománchatás),  
ideális kaspónak, vázának  
vagy tűzővirághoz, stb. 
Méret: Ø kb. 11,5 cm 
Magasság: kb. 10 cm 
Szín: almazöld
60 03 77 per db ...................................... 460,—

Füves húsvéti  
fészek

Stabil kosárka  
húsvéti papírfűvel.
Méret: Ø kb. 21 cm 
Magasság: kb. 6 cm
60 30 83 per db ...................................... 760,—

Izlandi moha

Sokféle dekorációhoz.
Színek + számok: 
natúr-03, almazöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 23 01 .. 100 g/cs. .............................. 990,—

Filcszalag fű - 20 mm

Gondosan stancolt, tavaszi dekorációkhoz kivá-
lóan alkalmas, pl.: tájak, tojástartó, kosárka, stb. 
Hossz: 2-szer egyenként kb. 100 cm 
Magasság: kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
60 04 84 per cs. ...................................... 700,—

Vert csipke Vienna - 20 mm

 

Szépen kidolgozott csipke,  
ideális konyhai ajándékok  
díszítéséhez, felvarrni  
különböző munkákra, stb. 
Szín: fehér 
Szélesség: kb. 20 mm  
Alapanyag: 100 % pamut  
Mosható: 40 °C-on
50 21 97 10 m/tekercs ........................ 2.590,—

Szalagkészlet nyuszi - 15 és 20 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: bézs / natúr 
Szélesség: 15 és 20 mm
60 31 43 3 tekercs/cs. ......................... 1.970,—

Tálka téglalap alakú - műanyag

 
Szép, modern tálka. 
Ideális asztali dekorációkhoz,  
adventi koszorúhoz, stb.
Méret: kb. 41,5 x 10,5 cm 
Magasság: kb. 5 cm 
Szín: szürkén melírozott
60 31 04 per db ......................................................................................................................1.170,—
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Matrica - konyhai címkék

Méret: kb. 8 x 2,3 cm 
Mennyiség: 20 címke
40 16 70 per cs. ...................................... 390,—

Papírcsipke - öntapadó

Írható és nyomtatható,  
alkalmas kártyák,  
albumok, dobozok,  
konyhai ajándékok,  
stb. díszítéséhez.
Szélesség: 35 mm 
Hossz: kb. 2 m
40 19 61 per tekercs .............................. 980,—

Ajándékkísérő  
kerek - papír

Készre stancolt  
ajándékkísérők  
dekoratív peremmel  
és akasztólyukkal.  
Íráshoz és barkácsoláshoz,  
ideális mindenféle ajándékhoz. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Furat: Ø kb. 4 mm
40 17 79 26 db/cs. .................................. 550,—

Csomagolópapír matrica

Ideális kiegészítő üdvözlőkártyákhoz, 
barkácsmunkákhoz, Scrapbooking, stb.  
Csillogó alkalmazásokkal, öntapadó.
Méret: kb. 1,3 – 12 cm 
Mennyiség: 102 címke
40 18 16 per cs. ...................................... 990,—

Matrica - lapkacímke

Díszítéshez irodába, iskolába, háztartásba, 
hobbihoz, játszáshoz, szórakozáshoz, stb.  
A matricát a lapkára ragasztani és a hosszúkás 
szalaggal az üveget lezárni.
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Mennyiség: 6 címke
40 20 17 per cs. ...................................... 330,—

Befőttes üveg
Vastagfalú üveg, megtölthető saját készítésű 
lekvárral és mézzel, fűszerrel, fűszersóval,  
kisebb tárgyakkal, stb. Tetszés szerint  
festhető és díszíthető. 

kerek

fehér csavarható  
fémfedéllel
Űrtartalom: kb. 125 ml 
Méret: Ø kb. 6,3 cm 
Magasság: kb. 6 cm
50 18 75 per db ...................................... 210,—

hatszögű

fehér csavarható  
fémfedéllel
Űrtartalom: kb. 190 ml 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Magasság: kb. 8,5 cm
50 12 26 per db ...................................... 260,—

My Rex

ezüst színű fém  
csavaros fedéllel
Űrtartalom: kb. 195 ml 
Méret: Ø kb. 6,1 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm
50 20 27 per db ...................................... 290,—

T R E N D - T È M A

Konyhai üdvözlet
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Ajándékkísérő - papír

Modern, praktikus  
címke erős, előnyom- 
tatott papírból, juta- 
zsinór akasztóval.  
Ideális különböző  
ajándékok felirato- 
zásához. 
Méret: kb. 6,2 x 9 cm 
Teljes hossz: kb. 15 cm 
Szín: natúr / fekete
60 27 96 10 db/cs. .................................. 720,—

Ajándékkísérő hosszú - karton

Feliratozni és barkácsolni, ideális mindenféle 
ajándékhoz, 2 m pamutzsinórral.
Méret: kb. 4 x 6,3 cm és 4,5 x 7 cm 
Vastagság: kb. 222 g / m2
40 17 24 12 db/cs. .................................. 660,—

Ajándékkísérő - fa

Modern, praktikus címke, mindkét oldala festett, 
jutazsinór akasztóval, 3-féle. Ideális lakkfilccel 
feliratozni. 
Méret: kb. 5 x 8,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Teljes hossz: kb. 16 cm 
Szín: fehér
60 27 97 12 db/cs. ............................... 1.120,—

Lyukasztó 
Alkalmas 200 g/m2  
vastagságú  
papírhoz és  
kartonhoz. 

Kerek díszszegéllyel
Motívumméret: kb. 5 cm
40 10 90 per db ................................... 3.250,—
Motívumméret: kb. 6,35 cm
40 17 67 per db ................................... 4.270,—

Kerek
Motívumméret: kb. 4,45 cm
40 16 98 per db ................................... 3.250,—

Kerek díszszegéllyel
Motívumméret: kb. 8 cm
40 16 39 per db ................................... 3.950,—

Fa pecsétnyomó 

Fa pecsétnyomó magas gömb- 
markolattal és jelölőnyíllal, pecsét- 
nyomó felület natúr kaucsukból. 

Motívum: Ø kb. 3 cm

Szív kaccsal
40 19 58 per db ................................... 1.180,—

Handmade
40 17 34 per db ................................... 1.180,—

Címke készítő Elementar - FISKARS

Sokoldalú 3 az 1-ben szerszám: címkét és 
fűzőlyukat stancol, fűzőgyűrűt behelyez. Zseniá-
lisan egyszerű, egy kar működteti a stancolót és 
a fűzőgyűrű behelyezőt. Útmutató képsorozattal 
és 20 db ezüstgyűrűvel. Maximum 210 g / m² 
vastagságú papír vagy kartonhoz alkalmas.
Motívumméret: kb. 5 x 7,5 cm
40 18 96 per db ................................... 9.880,—

Pótfűzőgyűrű címkekészítőhöz  
Elementar  - FISKARS
Méret: Ø kb. 3 mm 
Magasság: kb. 4,8 mm
40 18 97 50 db/cs. .................................. 830,—

16 30 50 65

Pékzsineg - Ø 1 mm

 
Akasztózsinórnak, filctárgyak hímzéséhez 
vagy sok minden máshoz, ez a cérna mindent 
kihangsúlyoz. Élelmiszerhű, tépésálló. 
Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Alapanyag: 50 % poliészter és 50 % viszkóz 
Mosható: 60 °C
 

 
 
 
Színek + számok:  
napsárga / fehér-16, klasszikus piros / fehér-30, 
mezőzöld / fehér-50, királykék / fehér-65 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 67 .. kb. 35 m/tekercs ................. 920,—

Pékzsineg készlet

Akasztófonalként, filctárgyak körbehímzéséhez 
vagy sok minden máshoz, ez a fonal egy külön-
leges színfolt mindenre, tépésálló. 
Hossz: kb. 25 m per tekercs 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Színek: bézs / fehér, sárga / fehér, narancs- 
 sárga / fehér, piros / fehér, rózsa- 
 szín / fehér, lila / fehér, világos 
 zöld / fehér, sötétzöld / fehér,  
 világoskék / fehér, sötétkék /  
 fehér, szürke / fehér, fekete / fehér
50 17 77 12 tekercs/cs. ....................... 6.250,—

Szaténszalag - 3 mm

Fénylő, csillámló szalag  
szőtt szegéllyel.
Szélesség: 3 mm 
Szín: piros
60 24 12 30 50 m/tekercs ........................ 970,—

Pamut-lurex zsinór készlet - klasszikus

Különböző vastagságú pamutzsinórok beleszőtt 
arany vagy ezüst lurexszállal, sokoldalúan 
használható.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként 
Vastagság: Ø kb 2 mm 
Színek: fehér / ezüst, piros / arany,  
 borvörös / arany, zöld / arany
60 31 56 4 tekercs/cs. ......................... 3.000,—
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 SAJÁT KREÁCIÓK KÉSZÍTÉSE

 MAKKOS LÁNCOK

Természetes ékszer
Gyűjtsünk kisebb makk-kalapokat. 
Egy hegyes előszúrótűvel középre 
szúrjunk egy lyukat. A különböző 
ékszerrészeket a hurkos szerelő- 

pálcikára vagy szerelő pálcikára 
felfűzzük és egy fogó segítségével 
levágjuk és meghajlítjuk. A kész 
ékszert egy láncra felfűzzük vagy 
fülbevalóra akasztjuk.

SZER SZ ÁM

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG
Üveg - viaszgyöngy keverék
Különböző üveggyöngyök (fényes, matt és át- 
látszó) háromféle méretben színárnyalatokként.
Méret: Ø kb. 10, 12 és 14 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm 
Szín: gyöngyház
70 06 33 08 15 db/doboz ......................580,—

Kásagyöngy metál 
Méret: Ø kb. 2,6 mm 
Furat: Ø kb. 0,8 mm 
Tartalom: kb. 850 db 
Szín: ezüst
70 06 56 92 17 g/doboz .........................390,—

Kásagyöngy - ezüst fűzőlyukkal

Méret: Ø kb. 2,6 mm 
Furat: Ø kb. 0,8 mm 
Tartalom: kb. 1.200 db
Színek + számok: 
kristály-00, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
70 07 00 .. 17 g/doboz .........................380,—

Drótszegecsek 
Vastagság: Ø kb. 0,7 mm 
Szín: ezüst

Hurkos szerelőpálcika
Hossz: kb. 50 mm
70 05 73 92 50 db/cs. ............................710,—

Szerelő pálcika
Hossz: kb. 53 mm
70 05 78 92 50 db/cs. .........................1.210,—

Golyólánc

Nemesacél, 20 zárral 
Vastagság: Ø kb. 2 mm
70 05 22 3 m/cs. ................................3.290,—

Kaucsuk - nyaklánc 
Egyik vége nyitott, nikkelmentes.
Hossz: kb. 42 cm 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Szín: fekete
70 05 33 per db ....................................610,— 
 10 db-tól ................................540,—

Nyaklánc vékony

Szemhossz: kb. 2 mm 
Hossz: kb. 78 cm
70 08 22 per db .................................1.270,—

Fém - köztes részek 
Szín: platina 
Furat: Ø kb. 1,5 mm

Rozetta - Ø kb. 5 mm
70 04 09 10 db/cs. .................................. 160,—

Gyöngykupak - Ø kb. 11 mm
70 04 13 25 db/cs. .................................. 970,—

Fém - medál tollak kicsi

Méret: kb. 20 x 5 mm 
Karika: Ø kb. 1,5 mm 
Szín: platina
70 08 90 10 db/cs. .................................. 990,—

Köztes gyűrűk
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: platina

Méret: Ø kb. 7 mm
70 01 29 20 db/cs. .................................. 350,—
Méret: Ø kb. 9 mm
70 01 30 20 db/cs. .................................. 450,—

Fülbevaló alap - nyitott 
Nikkelmentes. 
Méret: kb. 19 mm 
Szín: ezüst
70 07 15 92 20 db/cs. .............................. 590,—

Előszúrótű hegyes

Teljeshossz: kb. 62 mm
40 14 47 per db ................................ 210,—

Ékszerész - fogókészlet 5-részes
(Cikkszám 700781) lásd főkatalógus, 612. oldal

00 94
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Katsuki gyöngyök

Modern korongformájú gyöngyök élénk és pasz-
tell színekben, kötetlenül válogatva.
Méret: Ø kb. 5 mm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Szín: színesen kevert 
Tartalom: kb. 1.200 db
70 09 37 per cs. ................................... 3.630,—

ABC - gyöngyök
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideális névláncokhoz illetve feliratokhoz,  
elasztikus gumiszállal. 
Méret: kb. 7 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm 
Tartalom: kb. 300 db
70 03 40 per doboz ............................. 1.640,—

Betűk - kocka

Felfűzni, névnek, feliratnak, stb.  
Mind a négy oldalán ugyanaz a betű található. 
Méret: kb. 6 x 6 mm 
Furat: Ø kb. 3,5 mm 
Tartalom: kb. 280 db
70 08 29 50 g/cs. ................................. 1.370,—

Kásagyöngy - készlet

Kevert csomag  
különböző színekben,  
ezüst fűzőlyukkal.
Méret: Ø kb. 5 – 6 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 600 db
70 03 42 per doboz ............................. 1.610,—

Motívumgyöngyök - állatfejek

Különböző állatfejek (cica, medve, panda és 
malac), kevert csomag.
Méret: kb. 11 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm
70 09 38 200 db/cs. ............................. 3.170,—

Fimo - rondellemix

Divatos gyöngyök,  
kötetlenül válogatott. 
Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 1 – 2 mm
70 02 54 30 db/cs. ............................... 1.080,—

Fimo - gyöngymix

Divatos gyöngyök, kötetlenül válogatott. 
Méret: Ø kb. 12 mm 
Furat: Ø kb. 1,5 mm
70 02 52 30 db/cs. ............................... 2.050,—

Fimo - gyöngykeverék II

Trendi színes gyöngykeverék.
Méret: Ø kb. 11 – 15 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm
70 09 39 300 db/cs. ............................. 5.770,—

Nagylyukú - fémgyöngy 4

Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 4 mm
70 08 41 10 db/cs. .................................. 810,—

Pure Luxury Charms - kocka

Forgó karabínerrel  
(méret kb. 13 mm), kiválóan  
kidolgozott, nikkelmentes.  
Kristályszínű strasszkövekkel. 
Motívumméret: kb. 10 x 10 x 10 mm
70 03 92 per db ................................... 1.070,—

Fém medál - Hand Made ovális
Ideális medál saját  
készítésű műalkotásokhoz. 
Méret: kb. 12 x 7 mm 
Szín: platina
70 05 02 25 db/cs. .................................. 590,—

Karkötő - spiráldrót

Végtelen drótspirál -  
magától tekeredik!  
Egyszerűen csak a  
kívánt hosszúságot  
levágni, gyöngyöt  
ráfűzni, végeit meg- 
hajtani és kész az  
ékszerdarab,  
nikkelmentes. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: Ø kb. 0,6 mm 
Hossz: kb. 13 m 
Szín: ezüst
70 05 23 30 g/cs. ................................. 1.090,—

Sztreccsgumi /  
gumiszalag
 
Ideális gyöngyök  
felfűzésére, stb. 
Vastagság: Ø kb. 0,5 mm

 

 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
középpiros-35, zöld-55, kék-60, türkiz-63,  
barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
70 06 65 .. kb. 8 m/cs. ........................... 330,—

Elkészítési minta



az életöröm színe és szeren-
csét, optimizmust és aktivitást 
jelképez.

S ÁRGA

a szeretet színe és melegsé-
get, szenvedélyt és  erősséget 
jelképez.

PIROS

az egészség színe és reményt, 
kiegyensúlyozottságot és 
őszinteséget jelképez..

ZÖLD

a koncentrálás színe és érzel-
met, változást és felelősséget 
jelképez.

KÉK

08 10 30 50

58 69 90 94

ÉKSZER92

10 30 35 69

AL APANYAG

Üveggyöngyök - LUCKY

Gyönyörűen fénylő, kiváló minőségű üveg- 
gyöngyök. A speciális bevonatnak köszönhe- 
tően a gyöngyök víztaszítóak, nem fakulnak  
és nem oldódnak parfüm hatására.
Méret: Ø 4, 6, 8 és 10 mm 
Furat: Ø kb. 1 mm
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Színek + számok: 
gyöngyház-08, sárga-10, piros-30, zöld-50, pet-
róleum-58, sötétkék-69, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 33 .. 80 db/cs. .......................... 1.140,—

Kásagyöngy  
ezüst fűzőlyukkal
Nikkelmentes.
Méret: Ø kb. 4,5 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm 
Tartalom: kb. 220 db 
Szín: kristály
70 07 02 00 17 g/doboz .......................... 380,—

Ornament Pearls I
Előkelő, antik gyöngy,  
ezüstözött. 
Méret: Ø kb. 10 mm 
Furat: Ø kb. 4 mm
70 02 24 per db ..................................... 300,—

LÁNCOK FŰZÉSE

Gyöngy- 
ékszerek

Barkácskészlet - táskadísz / kulcstartó
Vicces, fénylő neonfigura barkácsolásához. 
Made in EU.
Tartalom: 
● neon gyöngyök 
● neon gombok 
● drót 
● karabíner 
● köztes gyűrű 
● leírás

Neonfigura

A kész figura mérete: kb. 6 x 4 cm 
Szín: neon zöld árnyalat
70 09 21 per cs. ................................... 1.130,—

Gombok

A kész figura mérete: kb. 3,5 x 1,5 cm 
Szín: neon pink / piros / lila / ibolyakék / kék
70 09 22 per cs. ...................................... 980,—

Energia - angyal 

Egy elegáns  
energia-angyal  
barkácsolásához.  
Medál láncra, mobilra,  
kulcsra, stb.  
Made in Europe.  
Sajátkészítésű  
ajándékdoboz  
valamint személyes  
üdvözlet mellékelve.
Tartalom:  
● üveggyöngyök 
● szerelőpálcika 
● köztes gyűrű 
● fém szárny 
● delfinkapocs

A kész figurák 
mérete: kb. 2 x 2 cm
Színek és számok:  
sárga-10, piros-30, zöld-50, sötétkék-69 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 34 .. per cs. .....................................................................................................................660,—

Delfinkapocs szerelőkarikával
Ideális kapocs nagy  
láncokhoz, nikkelmentes.
Méret: kb. 19 x 10 mm 
Szín: platina
70 05 05 per db ..................................... 200,—

Szorítógyűrű - Ø 2 mm

Méret: Ø kb. 2 mm 
Szín: platina
70 07 14 92 kb. 100 db/cs. ..................... 610,—

Fém medál - Hand Made ovális
Ideális medál saját  
készítésű műalkotásokhoz. 
Méret: kb. 12 x 7 mm 
Szín: platina
70 05 02 25 db/cs. ................................. 590,—

Fém - medál szárny

Nemesen kidolgozott,  
nikkelmentes. 
Méret: kb. 38 x 11 mm 
Karika: Ø kb. 2 mm 
Szín: platina
70 08 87 5 db/cs. ................................... 500,—

Nemesacél -  
ékszerdrót

Nylonnal bevont,  
allergiamentes. 
Vastagság: Ø kb. 0,5 mm 
Szín: platina
70 07 25 92 10 m/tekercs ....................... 790,—
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ZSUGORFÓLIA

Zsugoríts  
valamit!
A motívumot az alkoholos filccel a 
zsugorfólia durva oldalára rajzol-
juk és színes ceruzával kifestjük. 
Mivel a fólia kissé átlátszó, így 
a motívumot át is másolhatjuk.  
FIGYELEM: A motívum kiválasz-
tásakor ügyeljünk arra, hogy a fólia 
a sütőben kb. 7 x kisebb és vas-
tagabb lesz. Medálnál és kulcs-
tartónál a furatot előtte lyukasszuk 
ki egy lyukasztóval. Egy Ø 4 mm-
es furat kb. 2 mm-re zsugorodik.  
A motívumot kivágjuk, az alufóli- 
ára ráhelyezzüjk és a sütőben  
150 °C-on zsugorítjuk. Hő hatásá-
ra a motívum hullámosodni kezd,  
de majd ismét kisimul. Védő- 
rétegként a kész részeket átlát- 

Ilyen egyszerű:

Bojtnak kb. 15 – 18-szor hímzőfonalat egy 
villa köré tekerünk. A köztes gyűrűt mindegyik 
fonalon átfűzzük, majd levesszük az egészet 
a villáról és a köztes gyűrűn elcsomózzuk.  
A bojtot a kívánt hosszra rövidítjük.

TIPP

AL APANYAG
Akrilgyöngy keverék - Candy
Fénylő, színes gyöngyök,  
különböző színekben  
és méretekben. 
Méret: kb. 8 és 10 mm 
Furat: Ø 2 mm 
Tartalom: kb. 650 db
70 08 16 250 g/cs. .............................2.860,—

Fimo -  
motívum- 
gyöngyök
Virágok és  
pillangók külön- 
böző méretben és  
színben kötetlenül válogatva. 
Méret: kb. 8 – 15 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm
70 02 67 kb. 100 db/cs. .....................2.850,—

Hímzőfonal -  
előnyös  
csomag

Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 30 °C 
Tartalom: 52 motring  
 egyenként 8 m = 416 m
50 17 28 per cs. .................................2.920,—
 
Motívumgyöngyök - állatfejek
(Cikkszám 700938) lásd 91. oldal

Katsuki gyöngyök
(Cikkszám 700937) lásd 91. oldal

Ékszerész - fogókészlet 5-részes
(Cikkszám 700781) lásd főkatalógus 612. oldal

Köztes gyűrűk - Ø 7 mm
 
Méret: Ø kb. 7 mm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: platina
70 01 29 20 db/cs. .................................. 350,—

Szerelő pálcika - 35 mm
 
Hossz: kb. 35 mm 
Vastagság: Ø kb. 0,6 mm 
Szín: ezüst
70 05 75 92 35 db/cs. .............................. 590,—

Szorítógyűrű - Ø 3 mm
 
Méret: Ø kb. 3 mm 
Szín: platina
70 04 24 kb. 50 db/cs. ............................ 690,—

Kulcstartó karika

Méret: Ø kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 1,3 mm 
Szín: ezüst
70 03 56 100 db/cs. ................................ 890,—

Nemesacél - ékszerdrót

Nylonnal bevont,  
allergiamentes. 
Vastagság: Ø kb. 0,5 mm 
Szín: platina
70 07 25 92 10 m/tekercs ........................ 790,—

Vastagszemű lánc

Nikkelmentes.
Szemhossz: kb. 5 mm 
Vastagság: Ø kb. 4 mm
70 05 21 10 m/cs. ................................ 3.950,—

szó lakkal lakkozhatjuk a durva 
oldalán. Különböző gyöngyöket fel- 
fűzünk a szerelő pálcikára vagy a 
nemesacél ékszerdrótra és a vé- 
geket körré hajlítjuk vagy szorí- 
tógyűrűvel rögzítjük. Köztes gyűrűk 
és láncok segítségével kulcstar- 
tó karikára rögzítjük. 

Zsugorfólia

Tartalom: 
● 4 átlátszó fólia  
 DIN A4 (210 x 297 mm) 
● részletes használati  
 utasítás
70 09 27 4 db/cs. ...............................1.190,—
Tartalom: 
● 25 átlátszó fólia  
 DIN A4 (210 x 297 mm) 
● részletes használati  
 utasítás
70 09 28 25 db/cs. .............................6.600,—

Színes ceruzák -  
FABER  KbSTELL

Forma:  hatszögű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság:  Ø 3 mm 
Ceruzahossz:   175 mm
50 19 58 48 db/cs. .............................3.940,—

Alkoholos filc STAEDTLER
Szín:  fekete

Vonalvastagság: S / 0,4 mm
50 19 85 per db ....................................560,—
Vonalvastagság:  M / 1 mm
50 13 90 90 per db ................................520,—

ELŐNYÖS

CSOMAG!
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 HŰSÉGES MEDÁLOK

Ékszer kísérők
Fagyöngyös medál:
Különböző méretű fagyöngyöket 
Chalky kréta- és fémes hatású fes- 
tékkel egyedileg lefestjük, száradni 
hagyjuk. A kerek bőrszíjat a kulcs- 
tartó karikára kötjük, fagyöngyöket 
felfűzzük és a végeket elcsomózuk.

Pomponos medál:
Készítsünk két különböző méretű 
pompont. Elkötéshez használjunk 
pékzsineget. A fonalra fűzzünk fel 
színes fagyöngyöket, majd csomóz-
zuk rá a kulcstartó karikára és lás-
suk el emelős karabínerrel.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG
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Pompon - készlet

Méret: Ø kb. 33, 45, 55 és 90 mm
50 02 14 4 db/cs. ............................... 2.110,—

Kötőfonal  
Quickstep - ELISA

Színn + számok:  
sárga-10, aqua-62 
A színek számát kérjük megadni! 
50 14 75 .. 50 g/gombolyag ................720,—

Pékzsineg

Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Alapanyag: 50 % poliészter és 50 % viszkóz 
Mosható: 60 °C 
Szín: klasszikuspiros/fehér
50 14 67 30 35 m/tekercs ......................920,—

Kerek - bőrszíj
Vastagság: Ø kb. 2 m 
Hossz: egyenként 1 m

 
 
Színek + számok:  
natúr-03, középkék-60, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
70 07 36 .. 5 db/köteg ........................... 960,— 
 5 köteg/színtől .................... 920,—

Kulcstartó karika
 

Szín: ezüst

Méret: Ø kb. 14 mm, Vastagság: kb. 1,8 mm
70 03 55 100 db/cs. ................................ 560,—
Méret: Ø kb. 20 mm, Vastagság: kb. 1,3 mm
70 03 56 100 db/cs. ................................ 890,—

Karabíner emelővel

Teljes méret: kb. 38 x 16 mm 
Szín: ezüst
70 03 58 per db ...................................... 130,— 
 20 db-tól ...................................110,—

Fagolyó furattal - bükkfa

Méret: Ø kb. 12 mm, furat: Ø kb. 3 mm
10 18 09 50 db/cs. ................................590,—
Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb. 4 mm
10 18 10 50 db/cs. ................................890,—
Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
10 18 11 25 db/cs. ................................690,—
Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
10 18 12 25 db/cs. ................................960,—

Fagyöngyök Colorum

Méret: Ø kb. 10 – 20 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
70 09 24 125 db/cs. ...........................3.460,— 
Fagyöngykeverék - színes
(Cikkszám 700017) lásd főkatalógus, 589. oldal

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857..) lásd 63. oldal

Akril metálos festék- KREUL
(Cikkszám 502156..) lásd főkatalógus, 452. oldal



Barkácskészlet -  
táskadísz / kulcstartó  
láma

Egy elegáns és  
divatos táskadísz  
vagy kulcstartó  
barkácsolásához.
Tartalom: 
● láma (készre varrt) 
● szalagok és zsinórok 
● fagyöngyök és  
 kásagyöngyök 
● bojt 
● köztes gyűrű 
● szalagzáró 
● delfinkapocs  
 szerelőkarikával 
● műanyag tű 

Kész méret: kb. 10,5 x 14 cm 
Szín: pezsgő / fehér / korall
70 09 35 per cs. ................................... 1.530,—

Kulcstartó sörnyitóval

Kétrészes, átlátszó műanyagból, kulcstartó 
karikával (nikkelmentes). Fényképekhez vagy 
apróbb rajzokhoz, egy gyors személyes aján-
dékötlet karácsonyra, anyák, napjára, apák 
napjára, stb. A fedőrész behelyezés után  
nem nyitható újra.
Méret: kb. 46 x 83 mm 
Betétméret: kb. 30 x 30 mm 
Vastagság: kb. 5 mm
70 09 36 5 db/cs. ................................. 1.500,—

Barkácskészlet - Gyöngyös medál

Tervezésem:  
A vicces kulcstartó  
egyszerű és egyedi- 
leg elkészíthető.  
A fagyöngyöket  
egyedi elképzelés  
alapján festjük és  
különbözően fűz- 
hetőek fel. Minden  
esetben csodás  
kísérő kicsiknek  
és nagyoknak  
egyaránt.
Tartalom: 
● 3 fagolyó 
● 1 viaszozott pamutzsinór 
● 1 kulcstartó karika

Hossz: kb. 140 mm
10 22 38 per db ...................................... 610,—



      Átutalás, csekk  Csak iskolák, óvodák és közintézmények 
     Utánvétel Utánvételi díj: 1.160,- Ft  
      Előre átutalás Áru kiküldése fizetést követően 

       Online - fizetés Kényelmes fizetés (pl. hitelkártya, stb.)
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Vevőkód:

Számlázási adatok Szállítási adatok ha eltér a számlázási adatoktól

Teljes intézménycím - saját címmel ne tévessze össze!

MEGRENDELŐLAP
Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Webáruház: www.winkleriskolaszer.hu

ÁFÁ-s árak
Mennyiségkedvezmény -6 %-ig* 
Ingyenes szállítás 23.100,- Ft felett

Intézménynév Intézménynév

Vezeték- / keresztnév Vezeték- / keresztnév

Utca / házszám Utca / házszám

Irányítószám / helység Irányítószám / helység

Tel. Tel.Fax Fax

E-Mail E-Mail

Szállítás azonnal Szállítás ekkortól:  ..................................................................................................

Szünidő: .................................................................................................................................................................................................................................

 a következő 2 hétben

Dátum,  
Aláírás:

(Kiskorúaknál a törvényes képviselő aláírása)

Köszönjük rendelését!
FtVégösszeg:

Cikkszám Szín- 
szám Termékmegnevezés Menny.  Egységár      Teljes ár     Oldal

Az Általános Üzleti Feltételek alapján rendelek:





Window Color Clear  
készlet - KREUL 10 x 80 ml
 
Tartalom: 
● 10 üveg egyenként 80 ml (fehér, sárga,  
 narancssárga, piros, rózsaszín, világoszöld,  
 sötétkék, türkiz, sötétbarna, fekete kontúrfesték)
50 19 92 Végső ár per készlet ........................... 10.400,—

AKCIÓS
9+1 INGYEN



  
KÉRJÜK, EZT A KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTSA AZ ILLETÉKES SZEMÉLYEKNEK, TECHNIKAI- ÉS MUVÉSZETI OKTATÁS-

BAN RÉSZTVEVŐKNEK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TERÁPIÁS OKTATÓKNAK, STB. KÖSZÖNJÜK.

Áfá-s árak
Mennyiségkedvezmény – 6%-ig
Ingyenes házhozszállítás 23.100 Ft-tól

Minket itt is megtalál: 

Tel: 06 - 96 - 565 - 020
Fax: 06 - 96 - 565 - 022
Mail: ertekesites@winkleriskolaszer.hu

ól

Közel 1.000 ingyenesen 
letöltheto barkácstipp

Barkácstipp
ek

HÍRLAP
NPKK 
1005

Kézbesíthetetlenség 
esetén
a visszaküldési cím:
Kaab 
BUDAPEST 1005
KBP

K-326-P    

www.winkleriskolaszer.hu


