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ELŐSZÓ

Egyszerű rendelés

Üdvözöljük 2021-ben! Az elmúlt zűrzavaros év után mindenki normalitásra  
és stabilitásra vágyik. Ez különösen a kicsiknek fontos. Ebben a magazinunkban 
szokásunkhoz híven sok újdonságot és ötletet mutatunk be a közelgő esemé-
nyekre. Nagyon reméljük, hogy ismét úgy ünnepelhetünk, mint régen. De ha 
mégsem, akkor hozzuk mégis ki a legjobbat a helyzetből! Mindenképpen  
tovább kreatívkodunk és barkácsolunk, mivel ez mindenkinek örömet okoz.
Boldog és egészségben gazdag új évet kívánunk!

Az Ön Winkler családja

Winkler Iskolaszer Kft.
Alsó-Lovarda u. 21.
06 96 565 020
06 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.huE-Mail:

lEvél:

TElEfon:

fax:

www.winkleriskolaszer.huWEbáruház::

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

Mennyiségkedvezmény:
54.000,–  – 2 %
108.000,–  – 4 %
216.000,–  – 6 %

27.000 FELETT INGYENES
Nincs minimális rendelési összeg
Ingyenes szállítás 27.000 Ft felett
Rendelés gyors feldolgozása 

Áruértékfüggő postaköltség:
 
csak  720,–       27.000 Ft-ig 
csak  1.080,–        18.000 Ft-ig 
csak  1.440,–             9.000 Ft-ig

Megrendelését kb. 3 munkanapos határidővel kapja meg.

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

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

Fizetés

Kérdés, reklamáció és visszakülde- 
mény esetén szívesen állunk  
rendelkezésére.

Személyes vevőszolgálat
Saját termelő üzem
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Oktatójátékok -  
Toys for Life és educo

A Toys for Life és educo sorozatból, értékes 
oktató játékok óvodába, iskolába vagy otthon-
ra. A biztonsági szabvány betartásával, kiváló 
minőségben és fenntartható módon gyártva.  
A mellékelt játékleírás megmutatja, hogyan kell 
játszani. Szállítás mágnessel záródó  
stabil kartondobozban.
Fejlesztés és oktatás siker 3 évestől 7 éves 
korig. Kiváló minőség és biztonságos, minőségi 
és fenntartható módon gyártott termékek.

●	Számolójátékok 
●	Beszédfejlesztés 
●	FinommotorikaSzámolás Beszéd Motorika ÚJ

Számoló	kezek	-	Counting	hands

Fel az ujjakkal! A kéz az ember legsűrűbben 
használt „szerszáma“ és a decimális rendsze-
rünk alapja. A gyerekek az ujjaik alapján tanul- 
ják meg a számolást és a számokat a valóság-
ban bemutatni. A kezek számolása segít a 
gyerekeknek a számokhoz kapcsolódó kész- 
ségeikben bízni, hogy többé ne a saját  
ujjaikkal dolgozzanak. 
Az ujjakat egyszerű elhelyezni a robusztus 
gumizsanérokkal. A kézeket jól tartják az  
erős mágnesek az alaplapon. Így egyszerűen 
eltávolíthatóak és egyenként akár a táblára  
is rögzíteni lehet.  
3 éves kortól.
Tartalom: 
● 2 fakéz 10 kinyitható ujjal 
● 1 alaplap 
● didaktikus útmutató

Kézméret: egyenként kb. 26 x 18 cm 
Alaplap: kb. 32,5 x 8,5 cm
30 20 07 per db ................................. 12.580,—

Állatos	kódoló	játék	-	Coding	animals

Technológiamentes kódolás alapjait tanítja.  
Játékosan közvetíti a szükséges kognitív tulaj- 
donságokat ahhoz, hogy az absztrakt szabá- 
lyokat és láncolatokat megérthessük. Ezenfe- 
lül a térbeli tájékozódás és az együttműködés  
is fejlődik. A játékban két szintes hozzárendelő  
kártya van. Az 1. szintben faállatok vannak a  
kódolás lépéseinek kézzelfoghatóvá tételéhez.  
A 2. szintben egy nyilas kártya van támoga- 
tásként. A hozzárendelő kártyák nehézsége 
növekszik és önfigyelők. 3 éves kortól.
Tartalom: 
● 2 műanyag játékmező 
● 6 műanyag kártya a piros mezőhöz 
● 12 műanyag kártya a zöld mezőhöz 
● 6 fafigura 
● 12 műanyag kártya fekete nyilakkal 
● műanyag számoló piros nyíllal 
● műanyag kártya 4 nyíllal 
● minőségi fadoboz

Dobozméret: 34 x 23 x 7 cm
30 20 08 per db ................................. 17.820,—

Formakirakó	számoláshoz

A bevált klasszikus magas színvonalú minőség- 
ben, évekig tartó játékélményhez. Ideális kezdő 
számolóknak, a színek és formák felismerésé-
nek gyakorlására. Nagyon jó óvodákba, iskolák-
ba vagy hasznos ajándékként. 2 éves kortól. 
Tartalom:	 
● faállvány 
● 55 színes forma 
● 10 számlapocska

Méret: kb. 46,5 x 12 x 14 cm 
Alapanyag: fa
30 17 09 per db ................................... 9.320,—

Macis	kirakó	-	Sort	the	bears

A helyes színű és méretű macikat helyezzük a 
feladatlap elé. Használjuk ehhez a facsipeszt, 
így fejleszhetjük a finommotorikát is. Szállítás 
mágnessel záródó stabil kartondobozban.  
3 éves kortól.
Tartalom: 
● 5 falapocska 10 feladattal  (28 x 7 cm) 
● 32 műanyag maci, négy különböző szín és méret 
● facsipesz 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm
30 19 23 per db ................................. 10.620,—

Gyöngyfűzés	-	Sort	the	beads

Ismerjük meg a színeket, formákat, sorrendet  
és a mintákat: készítsük el a feladatlap alapján  
a különböző mintákat az oszlopon vagy zsinór-
on. A fekete-fehér feladatlapoknál a színek tet- 
szés szerint választhatóak. Szállítás mágnes- 
sel záródó stabil kartondobozban.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 8 fakártya 16 feladattal (24 x 6 cm) 
● 2 piros pamutzsinór (50 cm) 
● 40 műanyag gyöngy 5 színben és 4 formában 
● 1 műanyag rúd 
● fa állvány (8,3 x 8,3 x 1,7 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm
30 19 25 per db ................................... 8.840,—

Számolójátékok
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OKTATÓJÁTÉKOK 5
Matek busz - Mathematic bus

Az utasok be- és kiszállításával gyakoroljuk a 
számolást. A kockák és a megálló-kártyák még 
sokféle játéklehetőséget kínálnak. Fejleszti a 
számok megértését, összeadást és kivonást a 
tízes számrendszerben. Szállítás mágnessel 
záródó stabil kartondobozban. 3 éves kortól 
ajánlott.
Tartalom: 
● fa busz (18 x 10 x 7 cm) 
● 5 piros fa utas 
● 5 fehér fa utas 
● 22 feladatlap kartonból (7,5 x 5 cm) 
● 3 dobókocka (számok, színek, műveletek) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 9,5 cm
30 19 37 per db ................................. 12.370,—

Képes kirakó - Mindmapping

 
 
Tanuljuk meg az elmetérképezést: új informá- 
ciók felfogása és megjegyzése vizuális támo- 
gatással. A kreatívitás fejlesztése „outside  
the box“ gondolkodással, átgondolt döntések 
hozatala. A kommunikációs készség javítása, 
a gyerekek meg kell magyarázzák döntéseiket, 
egymást ki kell kérdezzék és beszélniük kell a 
döntéseikről. Új szavak tanulása és használa- 
tuk helyes kontextusban. Egy vagy több jelleg- 
zetesség alapján rendszerezni.  
3 éves kortól.
Tartalom: 
● 10 fakör összekötőkkel 
● 6 műanyag hozzárendelőkártya 
● 70 műanyag kártya, mindkét oldalon nyomtatott 
● minőségi fadoboz

Dobozméret: 34 x 23 x 7 cm
30 20 09 per db ................................. 20.840,—

Mesélj! - Tell the story

Helyezzünk 4 kártyát logikusan sorba és talál-
junk ki hozzá egy történetet. Fejleszti a logikus 
gondolkodást és a fogalmazó készséget. A 
gyerekeket készteti saját történetek kitalálásra. 
Önellenőrzéssel. Szállítás mágnessel záródó 
stabil kartondobozban. 3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 20 fa képkártya (5 x 5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm
30 19 47 per db ................................... 4.590,—

Mi az ellentéte? - What is the opposite?

Gyűjtsük az ellentéteket ábrázoló képkártyakat 
és ismertessük a képeket és adjunk neki egy 
nevet. Fejleszti a szókincs bővítését. Szállítás 
mágnessel záródó stabil kartondobozban. 3 
éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● 24 fa képkárty (5 x 8 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 21 x 12 x 6 cm
30 19 41 per db ................................... 5.670,—

Beszédfejlesztés

További oktatójátékokat a főkatalógusban 
talál a 10. oldaltól.

TIPP

TER MÉK -  TIPP

Tanári határidőnapló 2021/22 - A4

Tökéletes határidőnapló az iskolai mindenna-
pokhoz, tanítási előkészületekhez, tanári 
konferenciákra vagy fogadóórákra. A jól átgon-
dolt naptár segítségével minden információ 
tökéletesen összeállítva azonnal látható: 
hétterv, órarend, osztályok névsora és ülés-
rend, az aktuális tanév naptára, a szünidők, az 
érdemjegyek listája. Mindig minden kéznél van 
a legközelebbi előkészületre vagy megbeszé-
lésre, mindez pedig nagyszerűen rendezve.
Előnyök: 
● rugalmas napi tervezés 
● 2 oldal = 1 hét 
● aktuális éves oldal, az elkövetkező 2 évvel 
● határidőnapló iskolai félévre 
● naptár: 2021 augusztustól 2022 júliusig 
● számozott jegyzetoldalak 
● kicserélhető címtár, 16 oldal 
● hétterv, órarend, osztályok névsora és  
 ülésrend, érdemjegyek listája - perforált 
● szünidők D, A és CH 
● perforált sarokkal és 4 jegyzőszalaggal 
● cérnafűzés 
● elől és hátul tárolózsebbel
Figyelem: német nyelvű! Szállítható március 
végétől, érvényes a 2021 / 22-es tanévre.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Tartalom: 224 oldal 
Lapvastagság: 90 g / m2 
Szín: fekete
40 22 06 per db ............................. 6.840,—
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Finommotorika
Fűzőjáték - Look and lace

Készítsünk színes mintákat a zsinórok átfűzé- 
sével a feladatlapok alapján. Egyedi tervekhez 
használhatjuk az üres oldalt. Támogatja a finom 
motorikát. Szállítás mágnessel záródó stabil 
kartondobozban. 4 éves kortól.
Tartalom: 
● 4 fa feladatlap (16,5 x 15,5 cm) 
● 12 négyszínű pamutzsinór 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm
30 19 51 per db ................................... 8.840,—

Tengeri állatos fűzőjáték -  
Lace the sea animals

Dobjunk a dobókockával és a dobott színben 
fűzzünk fel egy tengeri állatot. Vagy rakjunk ki 
egy képkártyasort és fűzzük fel sorrendben. 
Fejleszti a vizuális megkülönböztetést, a ren- 
dezési képességet és a finom motorikát.  
Szállítás mágnessel záródó stabil kartondo-
bozban. 3 éves kortól.
Tartalom: 
● 24 fa tengeri állatok  
 (3 állat 8 színben) 
● 24 fa állatkártya (5 x 5 cm) 
● 4 kék pamutzsinór 
● 2 fa színdobókocka (2,5 cm) 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 23 x 21 x 6 cm
30 19 50 per db ................................... 8.840,—

Gyöngyös kirakó - Build with beads

Készítsünk színes gyöngyös mintákat: A játék- 
táblát helyezzük a feladatkártyára vagy mellé 
és a gyöngyöket helyezzük a megfelelő helyre. 
Fejleszti a szem-kéz koordinációját, a térbeli  
elképzelést és a kreativítást. Szállítás mág- 
nessel záródó stabil kartondobozban.  
3 éves kortól ajánlott.
Tartalom: 
● átlátszó műanyag  
 játéktábla (20 x 20 cm) 
● 3 fa feladatlap  
 6 feladattal (19 x 19 cm) 
● 400 gyöngy, 9 színben 
● játékleírás idegen nyelven

Dobozméret: 31 x 23 x 6 cm
30 19 48 per db ................................. 17.680,—

Fa - fűzőcipő

 

Az egyszerű formájú, gyerekbarát bevált klasz- 
szikus cipőfűzőkötés megtanulásához. Ideális 
a finom motorika, a kéz-szem koordinálás és a 
legkisebbek háromdimenziós gondolkodásának 
iskolázására. Játszva és szórakozva egy külö-
nös képesség megtanulása lesz lehetséges. 
Köztudott, 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. .................................... 710,—

Fa - fűzőforma pillangó

Ezeket a csodás  
formákat gyapjú,  
fonal, háncs, stb.  
segítségével egy- 
szerűen elkészíthet- 
jük. Ideális a kis mű- 
vészek finommotorikájának fejlesztésére, mivel 
ezzel fűznek, festenek és esetleg ragasztanak is. 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 14,5 x 12 cm  
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm
10 24 04 per db ...................................... 520,—

Mágneses kövek

Extraerős mágnes, 
praktikus dobozban,  
figurák építéséhez,  
a különleges tapintásá- 
nak köszönhetően ide- 
ális játszani és kísérletezni.  
Nehezebb tárgyak, dokumentumok, jegyzetek, 
fényképek, stb. rögzítéséhez vagy mágneses 
felületen mint pl. iskolai tábla, fehér táblák, 
flipchart, kirakatok, stb.
Méret: kb. 2,5 cm
30 19 97 20 db/cs. ............................... 2.500,—

Hímzőjáték

Ezzel a hímzőjátékkal a ceruza tartása gyakorol-
ható. Fűzzük át a szálat a ceruzán és nyomjuk 
a hegyével a hímzőlapba. A bevágott gumilapok 
az egyes lyukakban megfogják a szálakat, ha a 
ceruzát ismét kihúzzuk.
Tartalom:  
● 1 hímzőlap 
● 4 szál különböző színben (egyenként kb. 1,40 m) 
● 1 hímzőceruza 
● leírással és mintával

Alapanyag: műanyag 
Méret: kb. 26,5 x 20,5 cm 
Lyuktávolság:  1,5 cm
50 16 37 per db ................................... 2.480,—

EHHEZ ILLIK
Fűző - cipőfűző szivárvány készlet

A nyolc szivárványszínnel csodás  
színátmeneteket és mintákat érhetünk el.  
Színösszeállítás változó.
Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Hossz: kb. 100 cm / db
10 20 57 8 db/cs. .................................... 820,—

Fűző - pamutzsinórok

5 különböző színben  
(egyenként 20 db  
piros, narancssárga,  
sárga, kék,  
zöld színekben).
Vastagság: Ø kb. 1,6 mm 
Hossz: kb. 81 cm / db
50 23 57 100 db/cs. ............................. 2.840,—
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Évgyűrű

A belső rész  
mutatja az év- 
szakokat. Közé- 
pen a nap talál- 
ható. Különböző  
ünnepek és alkal- 
mak hozzáfűzhetőek  
az évszakokhoz vagy  
hónapokhoz. Egyszerű saját kezűleg elkészíteni.
Tartalom: 
● 1 mintaív feliratmezőkkel 
● 1 mintaív külső körrel (hónapok) / középső  
 (napnegyed) / belső kör (évszakok) 
● 2 mintaív hónapképekkel 
● 1 cs. színes rajzpapír 130g / m2  
 12 színben, 3 lap/szín

Méret készen: Ø kb. 900 mm
10 08 67  per db ................................... 1.330,—

Évszakok óra - karton

 
 

Saját tervezésre és  
festésre. Ez az évsza- 
kokat mutató óra egy  
első időérzékelést ad az  
év lefolyásához. Német nyelven.
Tartalom: 
● 1 stancolt kartonrész kör - nyomtatott 
● 1 mutató (1 tartalék) 
● 1 miltonkapocs

Átmérő: Ø kb. 22 cm 
Vastagság: 400 g / m2 
Szín: fehér
40 19 41  per db ...................................... 460,— 
  20 db-tól .................................. 410,—

Fa - évszakfa

Minden évszakhoz könnyen elkészíthetünk  
egy fanegyedet az 59 motívumforma, pl. virágok, 
pillangók, méhek, levelek, madarak, almák és 
hópelyhek segítségével. Ezeket a megfelelő 
színekkel lefesthetjük és az összeillesztett fára 
ragaszthatjuk.
TIPP: Faenyv (cikkszám 400393) rendelhető.
Fakorona: Ø kb. 17 cm 
Magasság: 25 cm 
Motívumrészek: kb. 2,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 28  per db ................................... 2.450,—

Varázskendő /  
évszakkendő

Egy csomag egyenként  
egy darab sárga, narancs,  
piros, zöld, kék, lila  
kendőt tartalmaz. 
Méret: kb. 65 x 65 cm
30 17 14  6 db/cs. ................................. 3.560,—

Évlánc

Tartalom: 
● leírás 
● 396 fagyöngy Ø 10 mm -  
 12 szín, egyenként 33 db / cs. 
● 4,5 m terylen zsinór Ø 1,5 mm
10 08 68  per db ................................... 3.940,—

Fa - fotókártyák

Méret: kb. 8 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 51  10 db/cs. ............................... 1.060,—

ÜNNEPELJÜNK!ÉVGYŰRŰK
Fa - puzzle évgyűrű

A gyerekekek ezzel az évgyűrűvel játékosan 
megtanulhatják az évszakokat és a hónapne-
veket. Festékkel és szimbólumokkal (minta  
mellékelve) színes és egyedi kirakók készül-
nek. Ünnepségekhez (pl. születésnapi zsúr) 
is kiválóan alkalmas. A precíz lézervágásnak 
köszönhetően szépen kivágott nyírfakéreg  
kirakó lézerezett felirattal.
TIPP: Fa bábút (cikkszám 100169)  
 kérjük hozzárendelni.
Teljes méret: Ø kb. 36 cm 
Vastagság: 3 mm 
Kirakórész: 17
10 23 90  per db ................................... 2.340,—

Fa pecsétnyomó -  
évszakfa

Egy csodás ötlet: pecsételjük a fát, majd készít-
sük el a négy évszakot a kis szimbólumokkal. 
Tavasz, nyár, ősz és tél - így a gyerekek játszva 
tanulnak és csodás képek keletkeznek. Pecsét- 
párnának a pecsétnyomó lap giant (cikkszám 
501776..) alkalmas vagy egy festékkel átitatott 
szivacs. 
Tartalom: 
● 1 pecsétnyomó fa, kb. 11,5 x 8,5 cm 
● 6 szimbólum pecsétnyomó (virág, fű, 2 levél,  
 alma, hópehely)
40 17 95  per cs. ................................... 2.500,— El

ké
sz

íté
si

 p
él

da

EHHEZ ILLIK
Pecsétpárna giant

Pecsétpárna méret: Ø kb. 15 cm

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, pink-40,  
zöld-50, kék-60, barna-80 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 76 ..  per db ............................... 1.260,—

10 30 40 50 60

80

Üveg kövek

 
Méret: Ø kb. 15 – 20 mm 
Tartalom: 500 g (kb. 100 db)
30 11 55 10  per cs. sárga ....................... 900,—
30 11 55 30  per cs. piros ..................... 1.330,—
30 11 55 50  per cs. zöld .......................... 720,—
30 11 55 60  per cs. kék ........................... 720,—

Festék- és mindenes  
tálka

Méret: Ø kb. 13 cm 
Mélység: kb. 3 cm 
Szín: sárga, piros, zöld, kék
50 06 67  4 db/cs. ................................. 1.620,—

NÉMET!

NÉMET!

NÉMET!
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MUNKADARABOK8

SIMPLEX KIDS ÉS MUNKADARABOKÚJDONS ÁGOK

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
MOBILTÖLTŐ ÁLLOMÁS

Ez a szép formájú polc egyszerűen összerakható két részből. A neme-
sen kinéző rendszerezőben minden olyan személyes dolog elfér, amit 
különben gyakran nem találunk. Így rendet teremthetünk az íróaszta-
lunkon, a kommódunkon vagy éjjeli szekrényünkön, hogy a mobiltelefo-
nunk, a kulcsunk, a szemüvegünk és a karóránk kéznél legyen. Ideális 
mobiltelefont vagy tablettet tölteni vagy feltámasztani. Kivágással a 
töltő kábeléhez és 15 furattal az egyéni felosztáshoz tartórudacskákkal. 
Tökéletes ajándék születésnapra, apák napjára, stb.
TIPP: Farudacska / tipli Ø 6 mm (cikkszám 100119) rendelhető.
Pakolható felület: kb. 24 x 15,5 cm 
Méret: kb. 24 x 19 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 34 per db ........................................................................ 1.030,—

A készen kivágott részekből készíthető egy szép szivárvány festékkel, 
ragasztóval és gyapjúval. A nap elűzi a felhőket és az esőt, így együtt 
ragyog új barátjával, a szivárvánnyal. Kedv szerint többféle elkészítési 
módja van. Vidám színű kreatív készlet, színelmélettel, valamint fűző  
és fonó feladatokkal a finommotorika fejlesztéséhez. 
A vízfesték szivárvány készlet (cikkszám 501736) kitünően megfelel 
kifesteni, a szivacs pont olyan széles, mint a szivárvány.
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392), hangrudakat ( cikkszám 300600),  
 gyapjút (cikkszám 501471..) vagy pomponokat  
 (cikkszám 301851) kérjük hozzárendelni.
Szivárvány méret: kb. 20,5 x 10 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 36 per db ........................................................................... 670,—

Ez a praktikus tartó egyszerűen összerakható három részből. A töltő  
csatlakozójával majdnem minden csatlakozóaljzatra rögzíthető. Beépí-
tett mobiltartóval és tekercselővel a kábelhez. Ha a részeket ragasztó-
val rögzítjük, akkor stabilabb.
H x Sz x M: kb. 8 x 5 x 13,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 35 per db ........................................................................... 540,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
POLC

FA -  FŰZŐFORMA 
SZIVÁRVÁNY

Szép, hangulatos meleg gyertyafényt árasztó kis asztali lámpás.  
Saját elképzelés szerint lefesthető. A gyertyákat kitörjük és ráragaszt- 
juk. A praktikus csúszó / illesztő rendszernek köszönhetően egyszerű- 
en összerakható. Készen ráragasztjuk az alaplapra.
TIPP: Faenyv (cikkszám 400392) rendelhető.
H x Sz x M: kb. 8 x 8 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 38 per db ........................................................................... 700,—

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ  
ASZTALI  LÁMPÁSKÉSZLET  
GYERT YÁK
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MUNKADARABOK 9
EL SŐ LOMBFŰRÉSZ 
GYAKORLATOM - 
JEGYZET SÜNI

Ez a csodás gördeszkás már csak arra vár, hogy ráillesszük a deszká-
ra. Ezután már csak a finom munka marad hátra: felszereljük a tenge-
lyeket és a kerekeket. A méretre vágott elemeket össze kell ragasztani. 
Festékkel és menő dizájnnal készítünk egy fiú vagy lány gördeszkást, 
amit mindenki csodálni fog.
TIPP: Faenyv (cikkszám 400392) rendelhető.
Méret: kb. 14 x 6 x 17 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 39 per db ........................................................................ 1.070,—

Ez az édes kis segéd ideális kezdete a lombfűrészelésnek. Egysze- 
rűen kifűrészeljük az előrerajzolt kivágásokat, amelyek egyenesek 
és rövidek, hogy megkönnyítsék a munkát. Végül elvágjuk a massziv 
falécet és ráragasztjuk a sünire. Így a süni stabilan fog állni és könnyen 
elbírja a résekbe dugott sok jegyzetet. Jól átgondolt dizájn, könnyen 
elkészíthető és örömöt lehet szerezni vele.
TIPP: Faenyv (cikkszám: 400392) rendelhető.
Méret: kb. 13 x 8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 24 40 per db ........................................................................... 650,—

GÖRDESZKÁS

PH -  B ILLENŐ PLATÓ S 
KAMION

Imádnivaló, eredeti kutya-dizájnos íróasztali lámpa. Igazi tekintetvonzó 
darab minden tini szobájában. A lábak és a fej mozgathatóak, így több 
alló és ülő pozicíó is lehetséges. A lámpa könnyen megmunkálható ré-
tegelt nyárfalemezből készül. Nem szükséges a veszélyes villanyászati 
bekötés, mert egy kész, kapcsolóval és E14-es foglalattal ellátott kábel 
mellékelve van. Az LED gyertya- vagy gömbizzó (230 V, 5 - 7 Watt) 
nincs a csomagban.
Magasság: kb. 350 mm
10 24 31 per db ........................................................................ 2.510,—

Ez a tantervnek megfeleő és a diákok szükségleteihez igazított kamion 
modell játékosan érthetővé teszi a pneumatika és hidraulika fizikai 
folyamatait. A munkalépések alapvető kézügyességi készségeket köz-
vetítetenek. A billenő platós kamion könnyen megmunkálható rétegelt 
nyárfalemezből készül. Az erős billentő mechanizmust két fecskendő 
képezi.
Hossz: 270 mm
10 24 32 per db ........................................................................ 2.150,—

IRÓASZTALI  LÁMPA 
KUT YA

Lenyűgöző, realisztikus kamion modell elektro-pneumatikus billenő 
mechanizmussal. A pneumatika és hidraulika fizikai folyamatait egyér- 
telműen bemutatja. Egy szívó- és kipufogófunkciós elektromos komp- 
resszor egy vezérlőszeleppel le és fel mozgatja a munkahengert (fecs- 
kendő). Egyszerű felépítés és biztos siker a kész fémvezetőknek kö- 
szönhetően. A diákok megtanulják a hidraulika / pneumatika alapfunkcióit 
és egy egyszerű áramkör forrasztás nélküli elkészítését a pumpához.
TIPP: 2 db mignon elemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: 270 mm
10 24 33 per db ........................................................................ 3.460,—

PH -  B ILLENŐ PLATÓ S KAMION 
ELEKTRO-PNEUMATIKÁVAL
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SZERSZÁM NÉLKÜLSIMPLE X KIDS

Forgódobok

A forgódob egy multikulturális hangszer. A világ 
minden táján évszázadok óta terjesztik a ritmi-
kus hangokat. A kartondarabok készen össze 
vannak rakva, már csak az egyedi tervezésre 
várnak, pl. festékkel, csillámmal, stb. Fejleszti a 
kéz-szem koordinációt, a kreativitást, a problé-
mamegoldó készségeket, az önkifejezést és a 
ritmusérzéket.
Alapanyag: karton, szivacs, fa 
Méret: Ø 9 cm 
Teljes hossz: 22 cm
10 24 00 12 db/cs. ..............................11.840,—

Fa - pomponkészlet

Ha ezt a két farészt fonallal körbetekerjük, akkor 
egy pihe-puha madarat készíthetünk.  
Ilyen egyszerű: fektessük a két részt egymásra, 
tekerjük körbe fonallal. vágjuk fel és kössük meg 
egy zsinórral a két falap között.
TIPP:	Kötőfonalat	(cikkszám	501471..;	 
	 kb.	15	–	20	m	/	figura)	kérjük	hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm

Bárány

Méret:	kb.	9	x	7	cm
10 23 86 per db ...................................... 430,—

Madár

Méret:	kb.	11	x	7,5	cm
10 23 87 per db ...................................... 430,—

Hímezhető képkeret

Csodás	képkeret,	amely	egyszerűen	díszíthető	
többféle hímzéssel is. Ideális az óvodában és is-
kolában,	könnyű	hímző-	és	fűzőgyakorlatokhoz.	
Nagyszerű	tekintetet	vonzó	darabok	és	ajándé-
kok készülnek így!
TIPP: Gyapjút	(cikkszám	501471..)	 
 kérjük hozzárendelni.
Hímzőlyuk:	 Ø	kb.	2	mm 
Ajánlott	tű:	 hímzőtű	-	tompa	 
	 (cikkszám	500199) 
Méret:	 kb.	16,2	x	20,3	cm 
Képméret:	 8	x	12	cm 
Vastagság: 3 mm
50 21 23 per db ...................................... 670,—

Maszk saját elkészítéshez
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló	minőségű	karton- 
ból készült álarc, szé- 
pen	előstancolt,	felte- 
hető	orral.	Festhető	 
és ragasztható -  
gyerekpartikra, stb.  
Gumipánttal. 
Méret:	 Ø	21,5	cm 
Szín: fehér 
Vastagság:	 300	g	/	m2

40 01 77 per db ...................................... 200,— 
 25 db-tól .................................. 180,— 
 100 db-tól ................................ 160,—

Fa - pörgettyű biankó

Remek szórakozás, ami magával ragad és 
egyidejűleg	fejleszti	a	finom	motorikát!	A	pör- 
gettyűt	ragasztás	nélkül	dugjuk	össze,	a	korong	
mindkét	oldala	díszíthető.	Szuper	pörgés.	
Kezdődhet	a	pörgettyűverseny!
Méret:	 Ø	kb.	70	mm 
Magasság:	 kb.	55	mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 88 per db ...................................... 460,—

Fa - fűzhető formák 

Ezek	a	nagyszerű	formák	remekül	elkészíthe- 
tőek	gyapjúval,	fonallal,	hánccsal,	stb.	Két	fűző- 
technika	lehetséges.	Vagy	a	külső	vonalat	fűz- 
hetjük	(hímezhetjük),	vagy	a	belső	motívumra	
feszítjük	ki	a	fonalat	(fonalfeszítőtechnika).	Ide- 
ális	kis	művészeink	finommotorikus	fejlesztésé-
re,	mivel	itt	fűznek,	festenek	és	esetleg	ragasz-
tanak	is.	Olyan	remekművek	készülnek,	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 nyárfa 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm

Virágok

Méret:	kb.	8	és	14	cm 
Tartalom:	2	db	(1	x	virágkeret	+	1	x	virág)
10 22 83 2 db/cs. .................................... 600,—

Szívek

Méret:	kb.	10	é	12,5	cm 
Tartalom:	2	db	(1	x	szívkeret	+	1	x	szív)
10 20 85 2 db/cs. .................................... 600,—

óvodába és iskolába 
vágás	-	ragasztás	-	festés	-	fűzés	
szerszám	/	technikaterem	nélkül

Simplex Kids név alatt egyszerű, elő- 
regyártott építőelemekkel ellátott anyag-
készleteinket forgalmazzuk, különösen 
a legkisebbeknek. Így lehetővé tesszük a 
szerszámok nélküli egyszerű barkácsolást. 
Ideális óvodába és iskolába.

MUNKADARABOK10
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IDEÁLIS HÚSVÉ-

TI FÉSZEKNEK: 

JÁTÉK & MÓKA

MUNKADARABOK 11
Fa - hímzőkártya húsvéti nyúl

Ez a hímzőkártya lelkesedést vált ki. Kiváló 
minőség fából, lézervágott szélekkel, szép motí-
vummal és felirattal.  
TIPP: Képakasztót - papír (cikkszám 400294)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: tompa hímzőtű  
 (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: Easy kötőfonal (cikkszám 501471..) 
 vagy Apollo pamutfonal 
 (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 82 per db ...................................... 450,—

Fa - talpas dekoráció 

Saját elkészítésre (pl. színes ceruza, víz- vagy 
akrilfesték). Az alaplapon még van elegendő 
hely egy teamécsesnek vagy más dekorációnak.
Vastagság: kb. 3 mm

Virág

Méret: kb. 18 x 9 x 11 cm
10 23 91 per db ...................................... 680,—

Nyúl

Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm
10 20 89 per db ...................................... 530,—

Érintő dob

Az érintő dob, vagy érintő xilofonnak is nevez-
hetjük, egy egyszerű hangszer. 8 különböző 
hosszúságú falécből áll, amit nagyságuk szerint, 
növekvő sorrendben a nyolcszögletű alaplap 
köré ragasztunk. Ha a mellékelt ütőt a dobon 
körbehúzzuk, akkor a hangok - a forgás iránynak 
megfelelően - magasabban vagy mélyebben 
szólnak. Koppintás és ütés is szórakoztató.  
Így a gyermekek megtapasztalják, hogyan kelet- 
keznek a különböző hangok és ez izgalmas! 
Minden rész pontosan méretre vágott. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük  
 hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 95 mm 
Magasság: kb. 160 mm
10 21 05 per db ................................... 1.310,—

Fa - barkácskészlet csirkék

Ezek a mókás csirkék slágernek számítanak. 
A mellékelt szárnyakat, csőröket és taréjokat 
mindkét oldalra felragasztjuk, utána különböző 
színekkel kifestjük. Minden virágcserépnek vagy 
húsvéti csokornak mutatós díszei lesznek.
TIPP: Faenyv (cikkszám 400397) rendelhető.
Tartalom:  
● 6 csirke három különböző méretben  
 pálcára szerelve 
● 12 szárny 
● 12 csőr 
● 12 taréj

Méret: kb. 70, 80 és 90 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 320 mm
10 20 78 6 db/cs. ................................. 2.020,—

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 ...................................... 960,—

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 ki- 
cserélhető. Nagyon praktikus, csodás ajándék, 
nemcsak anyának és apának. Jegyzettömbbel 
és akasztóval.
Méret: kb. A5 (148 x 210 mm)
10 21 92 per db ...................................... 860,—

Húzogatós fiú

Igazi klasszikus, amit már egy kisgyermek is 
játékosan össze tud szerelni. Az előre kivágott 
részek festése után már csak a madzagot kell 
rákötni és a darabokat jancsiszeggel rögzíteni. 
Máris kezdődhet a mókás tornaóra. 
Alapanyag: rétegelt falemez 
Méret: kb. 22 x 12 cm 
Teljes hossz: kb. 35 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 31 per db ................................... 1.010,—

Rakétaautó

Ez a pici versenyautó egyszerűen készül kartontölcsérből.  
A fémtengelyekkel és a műanyagkerekekkel szerszámok nélkül egy fürge jármű állítható össze, 
amely csak arra vár, hogy kiszínezzük. Ideális játéknak vagy mókás iskolai tölcsérnek!
Hossz: kb. 28 cm
10 24 20 5 db/cs. ....................................................................................................................4.860,—

1 db = 972,—
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EHHEZ ILLIK

Szegesképek

A gyerekek szeretnek kalapá- 
csolni és szegelni. Az extra vastag, 20 mm-es 
rétegelt nyárfalapok ideálisak az első szegelő 
kísérletekhez. A rálézerezett motívumokat a 
szegelés előtt ki is színezhetjük. A formákat úgy 
alakítottuk ki, hogy ideális legyen a szálgrafi-
kához / szálfeszítő képekhez. Ha a szegek közé 
fonalat feszítünk, szép 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 ....................................................... 720,—

Szegeskép biankó

 
 

 

10 18 97 per db ....................................................... 610,—

IS FEJÉN TALÁLJA  
A SZEGETKIS KAL APÁCS

Szegeskép - készlet virág

 

 

 

 

Tartalom: 3 lap virág motívummal
10 21 91 3 db/cs. ....................................................................................................2.150,—

Szeges százlábú

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az előre elkészített nyers munkada- 
rabbal 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 .........................................................................................................450,—

ANYÁNAK

Szegeskép szív

 

 

10 18 98 per db ................................................. 720,—

Díszítőszeg / barkácsszeg - fej Ø 6,5 mm
Hossz: 12 – 14 mm
10 17 24 kb. 100 db/cs. .......................... 760,— 
10 19 54 kb. 1.000 db/cs. .................... 4.230,—
Hossz: 25 mm
10 17 25 kb. 100 db/cs. .......................... 840,— 
10 19 55 kb. 1.000 db/cs. .................... 4.900,—

Befőttes gumi - kevert csomag

Tartalom: 100 g / cs.  
 (kb. 300 – 350 db)
10 19 83 per cs. ...................................... 850,—

Huzalszeg
  stift Ø x hossz mm-ben
10 17 11 1,2 x 16; 0,5 kg = kb. 3.250 db ... 1.940,— 
10 17 12 1,2 x 20; 1 kg = kb. 4.000 db ... 1.910,— 
10 17 13 1,4 x 25; 1 kg = kb. 2.600 db  ... 2.020,— 
10 17 14 1,6 x 30; 1 kg = kb. 1.900 db ... 1.710,— 
10 17 15 2,0 x 40; 2,5 kg = kb. 2.500 db ... 2.510,—

Kalapács - PEBARO

20 02 53 100 g, per db ........................ 2.840,— 
20 02 55 200 g, per db ........................ 3.560,— 
20 02 57 300 g, per db ........................ 3.920,—

Képakasztó fül - fém 
Sárgaréz bevonattal.
Méret 2: 24 x 14 mm 
Furat: Ø 1,2 mm
10 09 70 10 db/cs. .................................. 350,— 
10 16 33 100 db/cs. ............................. 2.390,—

Szeg / képakasztó szeg / kerekfejű szeg

  stift Ø x hossz mm-ben
10 17 26 1,0 x 10; 100 g = kb. 1.000 db... 1.510,— 
10 21 99 1,4 x 25; 100 g = kb. 320 db .. 1.020,— 
10 17 27 1,6 x 13; 100 g = kb. 470 db .... 1.190,—
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MUNKADARABOK 13
1. OSZTÁLYTÓL

Nyuszi és tyúk -  
készlet

Ezzel a csodás építőcsomaggal örömmel várjuk 
a húsvéti ünnepet. A mellékelt sablonok segítsé-
gével készítjük el a részleteket, pl. nyuszifülek, 
csőr és tyúktaréj, kosár és tojás, így fejlesztjük 
a pontos munkát. Egy nyuszi és egy tyúk, vagy 
két azonos motívum készíthető el. Barkácsfilccel 
(sárga, szürke, piros és fehér), tollal, valamint 2 
fatörzzsel, amelyek természetes termékek, ezért 
összeállításuk változó. 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. ................................. 1.370,—

Kartonhenger-autó

Készítsünk egész egyszerűen egy járművet! 
A kartonhengerből egy gyors versenyautót 
építünk. Mindenki elképzelése szerint díszítheti. 
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: 100 x 98 x 80 mm
10 22 87 per db ...................................... 700,—

Ugró hernyó

Melyik hernyó ugrik a legmesszebbre? Egy 
valóban egyszerű és vicces ötlet. A szórakoztató, 
ugró hernyót fagolyókkal fűzzük fel egy gumisza-
lagra. Egyszerűen csak tűzzük a csomagban ta-
lálható csőbe, feszítsük meg a gumit, célozzunk 
és engedjük el. Ideális különböző versenyekhez. 
A gyerekek élvezni fogják és célokat barkácsol-
hatnak saját elképzeléseik alapján.
10 19 08 per db ................................... 1.000,—

Óriási csomag méretre vágott darabokkal bútorok, babaházak, járművek, épületek, stb. elkészí- 
téséhez. Egyszerűen összeragasztható, a gyerekek kreativitásának semmi sem szab határt. 
Általános iskolában jól bevált. A készlet kb. 500 részből áll, 20 x 30 mm-től 60 x 120 mm-ig.  
Ideális Playmobil® vagy Duplo® figurákkal kombinálni. Kb. 25 – 30 babaszobához elég. 
TIPP: Alaplapot, pl. rétegelt nyárfalemezt 600 x 300 mm (cikkszám 100044) kérjük hozzárendelni!
Vastagság: 6 mm
10 05 37 500 db/cs. ....................................................................... 15.190,— helyett....13.670,—

B AB ABÚTOR ISKOL AI KISZERELÉ S

1 db = 1.108,—

Egy csodás hangszer, amelyet már a legki- 
sebbek is könnyen el tudnak készíteni. A tes- 
te egy stabil kartonhenger. Már a kb. 200 szeg 
beütése is lefoglalja és lelkesíti a gyerekeket. 
Ezután megtöltjük a hengert cseresznyemag- 
gal, lezárjuk a fedelet és kívülről tetszés sze- 
rint díszítjük. A valódi cseresznyemagok az 
esőcseppekre emékeztető  kellemes, nyug-
tató hangot hoznak létre. 
Magasság x Ø: kb. 500 x 70 mm
10 19 00 8 db/cs. .............................. 8.860,—

ESŐCSINÁLÓ - KÉSZLET

2. OSZTÁLYTÓL
Tyvek függődísz

Mivel a Tyvek egy vlies, ezért rettentően  
könnyen vágható és nem rojtosodik. A kelle- 
mesen puha felülete vízálló, a papírhoz hason- 
ló tulajdonságai miatt nagyon jól ragasztható  
és festhető. Egyszerű darab kezdőknek mérni  
és ollóval vágni.
Hossz: kb. 480 mm
10 24 21 3 db/cs. ................................. 2.740,—

Egyszerű tolltartó
 
 
 
 

 

Praktikus, egyszerűen elkészíthető faskatulya 
tolófedéllel. Az egyszerű leírás alapján fejleszti 
a technikai készségeket mint mérés, fűrészelés, 
ragasztás és összeszerelés. Fúrás nem szük-
séges! 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük  
 hozzárendelni.  
Magasság: kb. 30 mm 
Hossz: kb. 220 mm 
Szélesség: kb. 70 mm
10 07 43 per db ...................................... 950,—

Sikló 300

Az ideális bevezetőmodell az általános iskolába. 
A Winkler illesztőszerkezettel a szárnyfelület 
nem esik olyan könnyen szét egy keményebb 
landolásnál, mint a hagyományos ragasztá-
soknál. 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. ................................. 3.580,—

1 db = 913,—

1 db = 716,—
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MUNKADARABOK14
2. OSZTÁLYTÓL

Vállfa állatok

Ez az eredeti vállfa egy egyszerű bevezető mun-
ka a lombfűrészelés világába, miden fogason 
tekintetvonzó darab. Egy kész, kiváló minőségű 
bükkfa vállfa képezi az alapját, a fejet pedig 4 
mm vastagságú rétegelt lemezből fűrészeljük ki. 
Útmutató 2 sablonnal és sok javaslattal a saját 
ötletek megvalósításához.
H x Sz x M: kb. 420 x 55 x 7 mm
10 23 94 per db ................................... 1.170,—

Egyszerű terepjáró

Ez a jól bevált dzsip könnyen megmunkálható 
hársfából készül, amely szilánkmentesen fű- 
részelhető és reszelhető. Tengelycsapágyként 
méretre vágott barázdált lécek szolgálnak,  
így fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 210 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 44 per db ................................... 1.100,—

Szélkerék virág

Csodaszép, egyszerű fatárgy, elemi iskolások- 
nak ajánlott. A virágszirmok és a levelek elké- 
szítése folyamán a famegmunkálás alapvető 
műveleteit oktathatjuk, pl. fűrészelés, csiszo-
lás, reszelés. Fúrás nem szükséges. A bevált 
felfüggesztésnek, és a súrlódásmentes kemény 
műanyagcsőnek köszönhetően a virág köny- 
nyedén és szépen forog a szélben.
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392) kérjük  
 hozzárendelni.
Virág: Ø kb. 190 mm 
Teljes hossz: kb. 530 mm
10 23 39 per db ................................... 1.040,—

3. OSZTÁLYTÓL
Zsebkendő - adagoló

 

Különösen egyszerűen elkészíthető kedves  
mindennapi használati tárgy. A robusztus ház 
részei készre vágottak és egyszerűen össze- 
állítható ragasztó és szegek segítségével. Az 
előlapot a mellékelt sablon alapján vagy saját 
elképzelés szerint készítjük el lombfűrésszel. 
Fúrás nem szükséges. Alkalmas hagyományos 
zsebkendő csomaghoz a következő méretben: 
240 x 115 x 70 mm. A zsebkendőt a csomag  
nem tartalmazza! 
10 19 03 per db ................................... 1.150,—

Egyszerű kulcstartó lap

Egy igazán jópofa kulcstartó valódi használati  
értékkel. A rétegelt lemezből készült hátlapot  
saját elképzelésünk szerint készíthetjük el.  
A tömör falécbe fűrészelt vágások tartóként  
szolgálnak. A kulcstartók fagolyókból  és  
hosszú élettartamú damilból állnak.  
Ideális ajándéknak is.
Méret: kb. 220 x 140 mm
10 19 75 per db ................................... 1.060,—

EHHEZ ILLIK
Csiszolópapír - tekercs  
Easyroll - SCHULLER
 
 

 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.060,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 930,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 930,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 930,—

Egyszerű építési forma gumikerekekkel. Évek 
óta sláger! Fúrás nélkül elkészíthető. 
Hossza: kb. 300 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 06 42 per db ............................. 1.250,—

EGYSZERŰ TRAKTOR 

UTÁNFUTÓVAL

Fa - vállfa

Sárgaréz akasztóval. 
Alapanyag: bükk, nyers, sima 
H x Sz x M: kb. 410 x 55 x 10 mm
10 01 66 per db ................................... 1.080,— 
 10 db-tól ............................... 1.040,— 
 30 db-tól .................................. 970,—

40 03 92   75 g/flakon ......................... 1.030,— 
40 03 93 250 g/flakon ......................... 1.890,— 
40 03 94 750 g/flakon ......................... 3.420,—

Faenyv Express - UHU
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MUNKADARABOK 15
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 ...................................... 850,—

Egyszerű versenypálya

Ügyességi játék: A kampót a versenypálya men-
tén kell végigvezetni anélkül, hogy hozzáérne 
a dróthoz. Forrasztás nélkül elkészíthető. Ha 
egy akusztikus jelzést is szeretnénk, akkor a 
lámpácskához hozzákapcsolhatunk egy mini 
zümmögőt is.
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám: 100304) és 
 mini berregőt (cikkszám 101965) kérjük  
 hozzárendelni. A mini berregőhöz illő csa- 
 varokat 2,2 x 6,5 mm (cikkszám 101703)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 150 x 100 x 150 mm
10 05 17 per db ................................... 1.040,—

Kémcső - váza
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tömör fából készült divatos váza egész 
egyszerűen elkészíthető és a diákoknak elég 
teret ad saját elképzeléseik megvalósítására.  
A mellékelt kémcső polisztirolból készült, ami 
nem törékeny.
Méret: kb. 100 x 100 x 170 mm
10 13 68 per db ...................................... 880,—

Gokart

Ez az egyszerűen elkészíthető jármű forgózsá-
moly irányítással évek óta meggyőző. Tanterv 
szerint közvetítjük a leírás pontos olvasását, mé-
rést, fűrészelést, csiszolást, fúrást és alapanya-
gismeretet. A rétegelt lemezből készült járművet 
bükkfarakekkel különbözően készíthetjük el. 
TIPP: Akrilfestéket (pl. cikkszám 501282..) és  
 barkácsenyvet (pl. cikkszám 400385)  
 kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 14 per db ................................... 1.070,—

Egyszerű napelemes csónak

Ez az elbűvölő, egyszerűen elkészíthető napele-
mes csónak figyelemre méltó sebességgel halad 
a nap erejének köszönhetően. Az úszótest sty-
rodur kemény habból készül és nagyon könnyen 
megmunkálható. A napelemcella vízálló és nem 
törik. A csónakot a diákok továbbfejleszthetik és 
nagyszerű szerkezetek készülhetnek.
Méret: kb. 100 x 250 mm
10 13 93 per db ................................... 2.500,—

Téglaház

Az égetett agyagból készült igazi téglákkal való 
építés edzi a motorikus készséget és fejleszti a 
gyermekek térbeli gondolkodását. A természetes 
téglákat egyszerűen kész malterral vagy vízben 
oldódó enyvvel összeragasztjuk. Vízfürdőben 
az épület részei ismét szétválnak és a téglák 
tetszés szerint újra felhasználhatóak. 
A munkaleírásban a téglafal építést és a tető- 
fedést szemléletesen elmagyarázzuk. Egy ház 
építésén két gyerek is dolgozhat. A komplett 
csomag tartalma: 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).
Mérete: kb. 130 x 115 x 110 mm
10 20 12 per db ................................... 2.120,—

Sas 2 - siklórepülő gumimotorral

 
 
 
Egyszerű modell nagyon jó repülési tulajdon- 
sággal. A propellert egy gumimotor hajtja meg. 
Előstancolt balsafa alkatrészekkel a biztos siker 
érdekében. Képes, angol nyelvű leírással. 
TIPP: UHU Hart modellragasztót  
 (cikkszám: 400052) hozzárendelni. 
Szárnytávolság: kb. 290 mm 
Szín:  kék
10 21 48 per db ................................... 1.150,— 
 10 db-tól ............................... 1.080,—

EHHEZ ILLIK
Laposelem 4,5 V -  
VARTA
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
M x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 560,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 5.020,—

12 21 35 43 53 59

60 65 70 80 90

Akrilfesték Patio Paint

Színek + számok:  
citrom-12, mandarin-21, cseresznye- 
piros-35, hot-pink-43, fűzöld-53, fenyő- 
zöld-59, azúrkék-60, indiai türkiz-65,  
ibolyakék-70, nugát-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 .. 59 ml/üveg ........................ 1.350,—
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MUNKADARABOK16
4. OSZTÁLYTÓL

Ceruzatartó

 
 
 

 

 
Ez a szép formájú, tömör fából készült tároló 
egyszerűen elkészíthető, mivel a mélyedéseket 
az alaplapon már előre kivájtuk. A mellékelt lé-
cek segítségével a formája kreatívan alakítható. 
Hossz: kb. 200 mm 
Magasság: kb. 50 mm
10 06 23 per db ................................... 1.000,—

Egyszerű kereplő

Ez az építőcsomag évek óta jól bevált. Az egy- 
szerű és biztos építés robusztus műanyag fo- 
gaskerékkel garantálja a sikert. Sok gyermeknek 
nyújtott jó szórakozást az első kereplője húsvét-
kor. Könnyen megmunkálható és forgácsmentes 
lécek hársfából. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 61 per db ...................................... 840,—

Fali - notesz

Praktikus és hétköznapi fali notesz. Az erős 
hátsó fal 15 mm-es rétegelt falemezből van.  
A szakítóél igazi rézlemezből van.  
Szállítás kiadós notesztekerccsel. 
Hossz: kb. 220 mm
10 05 83 per db ................................... 1.030,—

Kocka - naptár

Egy praktikus és szép formájú „öröknaptár“ 
három fakockával (40 mm), ami a napot és a 
hónapot mutatja. Egyszerűen összeállítható 
rétegelt lemezből sokféle dekorációs lehető- 
séggel. Diákbarát leírással és javaslatokkal, 
ötletekkel. 
Méret: kb. 140 x 70 x 146 mm
10 14 07 per db ...................................... 860,—

Forrasztási gyakorlat - tűzoltóautó

Ennek a mókás forrasztási gyakorlatnak  
2 villogó kék LED-je van. A munkadarabot  
kimondottan kezdőknek terveztük, így a  
gyereke örömüket lelik a forrasztásban.  
Az eredmény egy megnyerő tűzoltóautó,  
amelyet bárki szívesen az íróasztalára  
tenne. Az elem képezi a talpat.
TIPP: Elem 9 V (cikkszám 100308) rendelhető.
Méret: kb. 97 x 61 mm
10 24 27 per db ................................... 1.940,—

EHHEZ ILLIK

Ez a praktikus teherautó rétegelt nyárfa- 
lemezből és hársfából nagyon egyszerűen 
elkészíthető. A teherautó platója jegyzettar-
tó, az orrába 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 ............................. 1.180,—

JEGYZET-TEHERAUTÓ

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. ........................ 1.270,—

01 99

Profi lombfűrészív gyorsbefogó  
rendszerrel -  
PEBARO 790

20 00 90 per db ................................... 8.280,— 

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 ..................................................................................1.510,— helyett....1.360,—

ME MÓ - DÍNÓ

Jegyzettekercs
 

 

Papírtekercs  
számológépekhez,  
építőcsomagokhoz és  
sokféle más használatra. 

Méret: kb. 5 cm x 20 m 
Közép: Ø 1,2 cm
40 01 62 per db ...................................... 240,—
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MUNKADARABOK 17
5. OSZTÁLYTÓL

Kézi - ventilátor

Egy ideális és egyszerűen elké- 
szíthető építőcsomag, ami a forró  
nyári napokon barátunk lesz és  
friss levegőt biztosít. A tanulók  
megtanulják az egyszerű áramkör  
felépítését kapcsolóval. Nagyon  
erős teljesítmény egy speciálisan kialakított 
levegőlapátnak (Ø 90 mm) köszönhetően.
TIPP: 2 db mignon-elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 210 mm
10 23 95 per db ................................... 1.320,—

Tolltartó-dupla

Nosztalgikus kialakítás 2 fiókkal. Egyszerűen,  
de biztosan záródik, hornyos lécekkel.
Méret: kb. 220 x 50 mm
10 07 47 per db ................................... 1.170,—

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 ................................... 1.980,—

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 170x 280 mm
10 05 33 per db ................................... 2.730,—

Csiszolótönk
 
 
 
 

Problémamentesen elkészíthető és valóban 
praktikus, ezért évek óta kedvelt termék. Egy- 
szerűen cserélhető a csiszolópapír két szár-
nyas anya segítségével. Tartalmaz egy kiváló 
minőségű Easycut csiszolópapírt.
Csiszolófelület: kb. 150 x 70 mm
10 06 28 per db ................................... 1.070,—

Leonardo híd

A zseniális festő és feltaláló, Leonardo da Vinci 
500 évvel ezelőtt vázolta fel a „Leonardo-hídat“, 
ami az egyszerű támaszkodás elv alapján mű- 
ködik. Az egyes farészeket úgy helyezzük egy- 
másba, hogy saját magukat támogassák és  
egy stabil ívet alkossanak, ami a nagy súlyt is 
elbírja. Szegre, csavarra, zsinórra vagy ragasz- 
tóra nincs szükségünk. A hidat egész egysze- 
rűen szétbonthatjuk és ismét felépíthetjük.  
Az építőcsomag két különböző méretű léce- 
ket tartalmaz, ami a különböző építési formát 
megengedi. Egy ideális munka kísérletekhez  
és szakterületet átfogó tanítási órákhoz.
Fesztáv: kb. 60 cm
10 23 96 per db ................................... 1.760,—

EHHEZ ILLIK
Csavarhúzó - egyenes hornyos  
csavarhoz - STUBAI

Penge: szélesség: 3,5 mm, hossz: 90 mm
20 02 90 per db ...................................... 890,—

Csavarhúzó kereszthornyos  
csavarokhoz - STUBAI

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
20 02 93 per db ................................... 1.090,—

Fa - összeilleszthető munkadarabok

Ezek az összeilleszthető munkadarabok a gyerekeket szerelésre késztetik. A részek már ki vannak 
precízen lézerezve. Ezeket egyszerű kitörni a lemezből és az útmutatónak megfelelően további 
munka nélkül összeilleszteni. Az összeépítéshez szerszám nem szükséges. A pontos szöveges  
és ábrás útmutatónak köszönhetően garantáltan sikerül összeépíteni..
TIPP: Enyv (cikkszám 400392) rendelhető.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Vastagság: kb. 3 mm

Terepjáró

Formája nagyon jól átgondolt, a kerekek forgathatóak.   
Sok kisebb részeket tartalmaz mint pl. pótkerék és benzinkaniszter.
Méret: kb. 130 x 55 mm 
10 24 16 per db ......................................................................................................................1.400,—

Repülő

Formája nagyon jól átgondolt. Sok kisebb részeket  
tartalmaz mint pl. áramvonalas test, ülések, forgó propeller, stb.
Méret: kb. 180 x 170 mm
10 24 19 per db ..................................................................................................................... 1.440,—

Ceruzaelem Mignon AA - PANASONIC
 
 

Elemtípus: R6 / AA / 1,5V 
M x Ø: 50,5 x 14,5 mm
10 03 05   4 db/cs. .................................. 550,— 
10 13 45 48 db/előnyös csomag ........ 6.080,—
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6. OSZTÁLYTÓL

Alumínium - kulcstartó

Egyszerű bevezetőmunka a fémmegmunkálás 
témához. A kép különböző lehetőségeket mutat 
meg, hogyan lehet az eloxált, 3 mm vastag alu- 
míniumlapocskákat előrajzolással, kipontozás-
sal, fúrással, fűrészeléssel és csiszolással elké- 
szíteni. Az eloxált alumínium jobban megmun- 
kálható, mint a rendes alumínium: a reszelő  
nem ragad össze. A sikeres oktatás garantált.  
A leírás tartalmaz az elkészítési javaslatok mel-
lett sok tippet a fémek megmunkálásához. 
Méret: kb. 70 x 30 mm
10 13 55 per db ...................................... 860,—

Szerszámosláda

Praktikus, különösen stabil rétegelt fenyőlemez 
szerszámosláda. Praktikus oldalsó fakkokban 
fogót és csiszolótömböt (cikkszám 100628) 
tárolhatunk. A csavarhúzók a praktikus furatok-
ban mindig kéznél lesznek. Nagyon hasznos 
cipőpucoló dobozként is.
TIPP: Csiszolótönk (100628) és csiszolóráspoly  
 (102070) építőcsomag hozzárendelhető. 
Méret:  kb. 300 x 200 x 280 mm
10 07 64 per db ................................... 2.080,—

Flipper - játék

Csodás flipper-játék nagy játékmezővel, számlálóval  
és biztosan működő kilövő mechanizmussal.  
Építőcsomag igazi acél haranggal, vasgolyóval  
és pontos leírással. Az akadályok szabadon  
készíthetőek el. 
Méret: kb. 280 x 420 mm
10 06 22 per db ......................................................................................................................2.520,—

ITAL ADAGOLÓ

Legmenőbb tárgy a tesztelő diákoknál. Az ital nem  
folyik át egy szivattyún, hanem egy kis villamos  
kompresszor túlnyomást képez a palackban, amely  
az italt egy nem mérgező csövön egy pohárba  
szállítja. Komplett építőcsomag erős kompresszorral,  
elemtartóval és érintőkapcsolóval.
TIPP: 3 db mignon ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni!
Magasság: kb. 220 mm
10 23 45 per db ................................................................................................................3.130,—

Rágógumigolyó

Kiváló minőségű színes rágógumi,  
mesterséges színezőanyag nélkül.  
Rágógumiautomata utántöltéséhez  
(pl. cikkszám 100733) alkalmas.  
Egy csomag 30 színes rágógumit  
tartalmaz. Négyféle, motívum- 
választás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 14 – 15 mm
10 16 23 per cs. ...................................... 340,— 
10 22 49 28 cs./karton ........................ 8.970,—

Rágógumi automata

Ez a csodás, egyszerű forgatómechanizmus-
sal működő modell rétegelt falemezből illetve 
lécekből készül. A golyótartó rész látványos 
az átlátszó plexiüveglap fedél miatt. Mindegyik 
építőcsomag tartalmaz egy kiváló minőségű 
rágógumi csomagot is. 
TIPP: Utántölthető rágógumi rendelhető  
 (cikkszám: 101623). 
Magasság: kb. 170 mm
10 07 33 per db ................................... 1.730,—

Napelemes - virág

Egy varázslatos belépő munka a napenergia  
témába. A virág elkezd forogni, amint napfény  
éri a napelemet. A modell egyszerűen megépít- 
hető és bemutatja gyermekbarát módon a nap- 
elem és napelemes motor összhatását. 
Magasság: kb. 230 mm
10 13 96 per db ................................... 2.840,—

VIDEÓ

EHHEZ ILLIK
Napelem tokos 0,5 V / 1.000 mA

 
 
 

10 04 75 per db ................................... 1.780,—
 10 db-tól ............................... 1.690,—

HátoldalElőlap

Golyó - műanyag

Méret: Ø 16,3 mm 
Szín:  fehér
10 09 67  per db ...................................... 210,— 
 100 db-tól ................................ 190,—

Golyó - vas

Méret: Ø 8,5 mm 
Alapanyag: vas
10 09 66 per db ........................................ 50,—

A SLÁGER!
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7. OSZTÁLYTÓL

Zsámoly

16 mm vastag, 3-rétegű tömör fenyőből. A  
zsámoly elkészítésénél különböző faösszekötő 
módok alkalmazhatóak. 
Méret: kb. 400 x 180 x 200 mm
10 05 87 per db ................................... 2.640,—

Íróasztali lámpa

Ez a szép formájú,  
modern dizájnos  
íróasztali falámpa  
rétegelt nyárfalemez- 
ből és egy alumíniumlemez reflektorból készül, 
többszörösen állítható. További lécek lehetővé 
teszik a lámpatalp (pl. jegyzettömbtartó, mo-
biltartó, ...) egyéni tervezését. Az elektromos 
részt, a foglalalatot (E14) kábellel, kapcsolóval 
és dugasszal készre szerelve mellékeltük, ezért 
teljesen veszélytelen a lámpa elkészítése. LED 
gyertyaizzót (230 V, 5 – 7 Watt) nem tartalmaz  
a csomag.
Magasság: kb. 420 mm
10 22 46 per db ................................... 2.510,—

Kilincsakasztó - smiley

Ez a vicces elektronikus kilincsakasztó meg- 
mutatja, hogy pont milyen hangulatban vagyunk. 
Gombnyomásra a felső smileyn 4 zöld LED és  
2 zöld villogó szem jó hangulatot mutat, míg  
4 piros LED és 2 piros villogó szem pedig a  
rossz hangulatot az alsóban.
Egy rétegelt nyárfalemezen készítjük el, ame- 
lyet kilincsakasztó formára vágunk. A csatla-
kozásokat a hátoldalon forrasztjuk össze. Egy 
nagyon pontos bekötési és forrasztási tervvel, 
amit a hátoldara fel is ragasztunk, garantáltan 
elkészíthető.
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 260 mm
10 23 97 per db ................................... 1.750,—

Vonalkövető

Zseniális belépő modell a robotok és elektronikus vezérlések világába. A lenyűgöző modell automa-
tikusan követ egy fekete vonalat, érzékelőként két-két infravörös- illetve fotódióda szolgál. Az áram-
kör 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 ...................................................................................................................... 3.590,—

Mississippi - gőzhajó

Nagyon stabil és sebesen köröz a közkedvelt  
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 (cikksz. 100304) kérjük hozzárendelni. 
Hossz: kb. 400 mm
10 13 53 per db ...................................................................................................................... 4.670,—

PH - robotkar
 

 
 
 
 
 

Egy valóban lenyűgöző és több- 
szörösen bevált pneumatikus /  
hidraulikus modell. Az egyszerű  
és jól átgondolt kialakításnak  
köszönhetően a robotkar nagyon  
robusztus és megbízhatóan működik.  
Mivel 6 fecskendő működteti, a követ- 
kező mozdulatokat tudja kivitelezni:  
markoló nyitás / zárás; kar fel / le;  
kar jobbra / balra. 
Hossz: kb. 400 mm
10 14 39 per db .......................................................................................................................3.600,—

PH - robotkar elektro-pneumatikával

A jól bevált pneumatikus bestseller egy  
kiegészítő vezérblokk segítségével elektro- 
pneumatikusan szabályozható. A légnyomás- 
technikát nagyon reálisan közelről megfigyelhetjük. Egy nagy teljesítményű, szívó- és kipufogó-
funkciós elektromos kompresszor (4,5 V) három váltószeleppel a következőképpen mozgatja az 
robotkart: forgatja a kart, emeli / süllyeszti a kart, nyitja / csukja a markolót
TIPP: 3 db mignon ceruza elemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 400 mm
10 23 62 per db ...................................................................................................................... 6.120,—

Mintavédelem

VIDEÓ
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FAR S ANG SZÓRAKOZZUNK!

NYUSZI ÁLARC BARKÁCSOLÁS

Zebranyuszi & tigrisnyúl 
Ilyen egyszerű:
A fülek mindkét oldalára ragasszunk filcet vagy fessük le a hátoldalukat. Ragasszuk össze, az előstancolt 
résekbe fűzzük bele a hajpántot és díszítsük filcvirágokkal. A spatulát alapozzuk le akrilfestékkel. Három 
darab, kb 15 cm-es zseníliadrótot csavarjunk össze középen. Két nagy és egy kis pomponnal együtt  
ragasszunk orrot belőle. A fogakat rajzoljuk ki Deko Painter tollal.

AL APANYAG
Barkácsfilc Wildlife - 20 x 30 cm 
Egyenként 3 db  
zebra, tigris és 
gepárd. 
Méret: 20 x 30 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm
30 05 09 9 db/cs. ................................. 1.730,—

Szóródíszek virágok - filc 
Hatféle. 
Méret: kb. 3,5 és 5 cm  
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: sárga / narancssárga /  
 pink / türkiz / kék / lila
60 32 40 200 db/cs. ............................. 2.660,—

Szóródíszek virágok - filc
Hatféle. 
Méret: Ø kb. 2,5 cm  
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: piros / kék / sárga / zöld /  
 rózsaszín / narancssárga
60 32 39 200 db/cs. ............................. 2.590,—
 
Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. kül. színekben) lásd 25. oldal

Nyuszifülek

Fül hosszú

Stancolt ív kiváló,  
erős kartonból,  
előstancolt rögzítő- 
vel hajpánthoz  
(cikkszám 700494). 
Méret: kb. 19 x 7 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m²
1 ív = 2 pár fül!
40 08 76 per ív ....................................... 250,— 
 10 ívtől .................................... 220,— 
 100 ívtől .................................. 180,—

Műanyag - hajpánt

Méret: Ø kb. 12 cm 
Szélesség: kb. 2 cm 
Szín: krémfehér
70 04 94 per db ..................................... 450,— 
 10 db-tól ................................. 410,— 
 100 db-tól ............................... 360,—

Nyusziarc
Spatula / barkácsfa 
Méret: kb. 25 x 200 mm 
Vastagság: kb. 1,5 – 2 mm
10 23 28 50 db/cs. .............................. 1.070,—

Pomponok -  
kevert csomag 
Méret: Ø kb. 15 – 50 mm
30 18 44 kb. 1.200 db/cs. ................... 6.300,—

Zseníliadrót
Hossz: kb. 50 cm 
Vastagság: Ø kb. 8 mm

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, zöld-50, világoszöld-51, kék-60, 
barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 29 .. 10 db/cs. ............................. 340,— 
 10 cs./színtől ...................... 310,— 
Deco Painter matt - MARABU
(Cikkszám 501318.. kül. színekben) lásd 35. oldal
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Sminkceruzák - EDU3

Finom kontúrokhoz és nagyobb felületekhez 
is, egyszerűen eltávolítható, dermatológialiag 
bevizsgált, praktikus pohárban.
Tartalom: 
● készletenként 2-2 db fehér, sárga, narancs- 
 sárga, piros, pink, zöld, kék, barna, fekete 
● készletenként 1 darab 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. ............................. 13.320,—

Sminkceruzák - PLAYCOLOR MAKE UP

Kozmetikai minőség,  
bőrgyógyászatilag  
tesztelt. A festék aller- 
génmentes, parabén  
nélkül, zsír- és oldó- 
szermentes, vízzel  
és szapannal  
lemosható. 
Tartalom:  
● 6 ceruza egyenként 4 g a következő színekben: 
 fehér, sárga, piros, zöld, kék és fekete
50 20 26 6 db/cs. ................................. 5.320,—

Aqua-sminkek - EULENSPIEGEL
A bőrbarát Eulenspiegel Profi-Aqua smink- 
festék megfelel a 2009/48/EG biztonsági  
játék előírásoknak. Parabén és PAKs-mentes, 
nem tartalmaz sem parfümanyagot, sem az 
egészségre ártalmas UV-s szűrőt, sem állati 
eredetű összetevőket, gluténmentes és így 
gluténérzékenyeknek is alkalmas. A festék  
vízzel oldódó, gyorsan szárad a bőrön és 
egyszerűen használható. A felvitt festéket  
könnyen letörölhetjük vízzel és szappannal. 
A legfontosabb színek praktikus összeállítása 
klasszikus fémdobozban. 

Aqua-sminkes doboz - 6 szín -  
EULENSPIEGEL

Tartalom:  
● 6 x 3,5 ml (fehér, sárga, világospiros, smaragd- 
 zöld, világoskék, fekete) 
● 1 profi-ecset
50 20 80 per db ................................... 5.580,—

Aqua-sminkes doboz, 12 szín -  
EULENSPIEGEL

Tartalom:  
● 12 x 3,5 ml (fehér, sárga, gyöngyfény-arany,  
 gyöngyfény-narancs, fuksziapink, világospi- 
 ros, smaragdzöld, világoskék, lila, barna,  
 fekete, gyöngyfény-platina) 
● 2 profi-ecset
50 20 81 per db ................................. 10.570,—

Aqua-sminkes doboz, 24 szín -  
EULENSPIEGEL

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 ................................. 19.060,—

Hajkréta készlet pasztell -  
EBERHARD FABER

A hajkrétát kenjük rá a száraz hajtincsekre és 
a mellékelt fésűvel fésüljük szét a festéket a 
tincseken. A haj nem igényel használat előtt 
speciális kezelést. A krétafesték hagyományos 
samponnal kimosható. Ne alkalmazzuk szem-
öldökre és szempillára, hanem csak a hajon.
Tartalom: 
● 3 toll, egyenként 6 g, rózsaszín, ibolyakék  
 és türkiz 
● 1 kicsi fésű
50 23 88 per cs. ................................... 1.980,—

Léggömbök - színes

Kerek léggöm- 
bök, ideális  
különböző játé- 
kokhoz, feste- 
ni, ragasztani, stb.  
Minőségi termék  
natúr latexből. 
Szín: kevert színek

Méret: Ø kb. 15 cm, kerület: 50 – 55 cm
30 05 89 kb. 100 db/cs. ....................... 1.080,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.040,—
Méret: Ø kb. 20 cm, kerület: 65 – 70 cm
30 05 90 kb. 100 db/cs. ....................... 1.510,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.470,—
Méret: Ø kb. 25 cm, kerület: 80 – 90 cm
30 01 07 kb. 100 db/cs. ....................... 2.050,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.020,—
Méret: Ø kb. 31 cm, kerület: 95 – 105 cm
30 05 91 kb. 100 db/cs. ....................... 2.500,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.430,—

Modellező ballonok

Hosszú léggömbök, vicces léggömbfigurák 
elkészítéséhez. Minőségi termék natúr latexből. 
Hossz: kb. 140 cm 
Szín: kevert színek
30 04 64 kb. 100 db/cs. ....................... 3.350,— 
 10 cs.-tól ............................... 3.170,—
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További sminkkészletet a főkatalógusban a 
497. oldaltól talál.

TIPP
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Szemüveg - papír

A gyerekek nagyon szeretnek beöltözni.  
A tisztán stancolt szemüveg ideális farsangra, 
színdarabhoz és bármilyen játékhoz.  
Festhető, ragasztható, stb.
Szélesség: kb. 15,5 cm 
Magasság: kb. 7 cm
40 21 62 6 db/cs. ................................. 1.150,—

Félmaszkok
Kiváló kartonból, szépen előstancolt, festeni, 
ragasztani stb. Gumival.
Szín: féher 
Vastagság: 300 g / m²
1 ív = 3 maszk!

Félmaszk
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 9 x 18,5 cm
40 08 52 per ív ........................................ 230,— 
	 10	ívtől ..................................... 210,— 
	 100	ívtől ................................... 180,—

Félmaszk kutya
 
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 10,7 x 26,5 cm
40 08 54 per ív ........................................ 170,— 
	 10	ívtől ..................................... 150,—

Papírmasé - maszkok
 
Nagyon stabil,  
festeni, ragasztani,  
díszíteni, stb. 

Félmaszk
 
 
 
 
 
 

 
 

Méret: kb. 8,5 x 15,5 cm
40 08 50 per db ...................................... 500,—

Teljes maszk
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Méret: kb. 21 x 14 cm
40 08 49 per db ...................................... 860,—

Papírmasé - maszkok

A formailag szép, nagyon stabil maszkok 
kiválóan alkalmasak festéshez, ragasztáshoz, 
díszítésehez, stb. Praktikus gumizsinórral.  
Made in Europe.
Méret: kb. 19 x 13 cm
40 20 58 12 db/cs. ............................... 5.360,—

Papírtrombita /  
anyósnyelv

 

Elengedhetetlen kellék bulihoz! A papírtrombiták 
kinyúlnak, ha belefújunk és egy mókás hangot 
adnak ki. Barkácsoláshoz is használható.  
Kevert színek.
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. .................................... 600,—

Szappanbuborék oldat -  
PUSTEFIX 
 
 
 
 

Minőségi termék Made in Germany, „spiel - gut“ 
tanusítvány, kiváló buborékminőség, mérgező 
anyagoktól mentes, környezetbarát, biológiailag 
lebontható! 

10 14 68 doboz (70 ml) + fúvóka .......... 450,— 
10 14 69 karton 25 dobozzal (70 ml) ..9.110,— 
10	14	71	 utántöltő	üveg,	1.000	ml ..... 1.780,—

Papírlegyező
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szép és sokoldalúan tervezhető papírlegyező, 
festhető, ragasztható stb. Stabil faszerkezet, ami 
jól kinyítható és összecsukható. Burkolatként, 
fali díszként, bál- és partikellékként vagy anyák 
napi ajándékként - egy sajátkészítésű legyező 
különleges. 
Magasság:  kb. 25,5 cm 
Szélesség kinyitva: max. 43 cm
40 08 83 12 db/cs. ............................... 4.660,—

Fa	-	fűzőformák	fej

Ezekből a nyers darabokból sokféle arc, álla- 
tok, figurák, stb készülhetnek. Csoportos be- 
mutató vagy mókás fantázia figurák - kedv  
szerint festhetünk, csomózhatunk vagy éppen-
séggel fonhatunk. Először alapozzuk le egy 
színnel, fessünk rá eg arcot és végül fonjunk 
bele hajat fonalból, háncsból vagy zseníliadrót-
ból. Ideális a finommotorika fejlesztéséhez.
Méret: Ø 12,5 x 24 cm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 24 30 15 db/cs. ............................... 4.300,—

További maszkokat a főkatalógusban a 422. 
oldaltól talál.

TIPP
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BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Szörnyen menő  
partikalapok

FARSANG 23
Dekorgumi óriási csomag - koronák, karkötők és medálok

Egy igen átfogó dekorgumikészlet korona, karkötő és medál készítéséhez.  
Ideális szórakoztató barkácsolás óvodai és iskolai ünnepekre.
Tartalom: 
● 24 színes korona, kb. 54,5 – 60 cm-ig állítható 
● 24 karlánc, kb. 14,5 – 15,5 cm-ig állítható 
● 24 medál, Ø kb. 7 cm 
● kb. 200 gyöngy, Ø kb. 1,5 és 2 cm 
● 24 fűzőzsinór fóliázott végekkel, kb. 110 cm

Vastagság: kb. 2 mm
30 17 47 per cs. ...................................................................................................................... 7.160,—
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Írókészletek
 
Praktikus, négyrészes készlet, ceruza,  
radírgumi, hegyező és vonalzó.
Ceruzaforma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,2 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 178 mm 
Keménység:  HB 
Radírgumi méret: kb. 50 x 7 mm 
Hegyező méret:  kb. 25 x 15 mm 
Vonalzó hossz:  kb. 150 mm

Happy Birthday

50 24 21 per cs. ...................................... 990,—

Bagoly

50 24 25 per cs. ...................................... 900,—

Róka

50 24 26 per cs. ...................................... 900,—

Tigris

50 24 27 per cs. ...................................... 900,—

Zebra

50 24 28 per cs. ...................................... 900,—

Előnyös csomag állatok

Ceruzából, radírgumiból, hegyezőből és vonalzó- 
ból álló praktikus készlet. Négyrészes készlet 
bagoly, róka, tigris és zebra motívumokkal.
50 24 23 4 db/cs. ................................. 3.240,—

AL APANYAG
Formalyukasztó - kerek

Max. 220 g / m² vastagsá- 
gú papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 3,8 cm
40 17 66 per db .................................. 2.510,—
Motívumméret: kb. 4,45 cm
40 16 98 per db .................................. 3.700,—

Formalyukasztó -  
szív nagy 
Max. 220 g / m² vastagsá- 
gú papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 2 – 2,5 cm
40 02 70 per db .................................. 1.550,—

Sztreccsgumi /  
gumiszalag / gumifonal
Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Szín: fehér
70 06 77 01 50 m/tekercs .................... 2.750,—

Színes karton / másoló karton 160g / m2 - 
ELŐNYÖS CSOMAG

  
5 különböző színben. 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 160 g / m²
40 16 63 500 lap/cs. ......................... 11.340,—

Krepp-papír - szalag

Tíz tekercs tíz  
színben, kevés- 
bé gyúlékony. 
Méret: 5 cm x 10 m 
Vastagság: 32 g / m2

40 05 21 10 tekercs/cs. ...................... 2.050,—
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1 A rozettákhoz vágjunk ki 11 x 11 
cm-es és 7 x 7 cm-es négyszöge- 
ket a kívánt színekben. 2 Minden 
négyszögből hajtogassunk har-
monikát és középen fogjuk ösz- 
sze legyezőnek. 3 Három-három 
azonos színű legyezőből ragasz- 
szunk össze egy kis rozettát és két 

nagy legyezőből pedig egy nagy 
rozettát. 4 A maradék színespapír-
ból stancoljunk ki kis korongokat 
(Ø 4,4 cm). Körvágóval készítsünk 
nagy korongokat (Ø 9 cm). Kom-
bináljuk ízlés szerint a színeket 
és ragasszuk a rozettákra. 5 A 
hátoldalhoz (akasztó) stancoljunk 

AL APANYAG

Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g / m2 - 
KEVERT CSOMAG

  
25 különböző  
színben. 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 130 g / m²
40 14 71 98 500 lap/cs. ................ 10.260,—

Pékzsineg  
készlet -  
Ø 2 mm

Hossz: egyenként kb. 25 m / tekercs 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag: 100 % pamut
50 17 77 12 tekercs/cs. ................. 7.380,—

FARSANG24

2 33 5

Formalyukasztó XXL - kerek 
Alkalmas 200 g / m² vastagságú  
papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 4,45 cm
40 16 98 per db ............................. 3.700,—

Körvágó

Ø 25 – 150 mm 
körökhöz.
20 10 84 per db ............................. 6.460,—
 
Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd főkatalógus 223. oldal

Ragasztóanyag
lásd főkatalóguss 344 – 346. oldal

SZER SZ ÁM

Elkészítési példa

formalyukasztóval köröket (Ø 4,4 
cm). Egy lyukasztóval stancoljunk 
kis lyukakat. A pékzsinórt húzzuk át  
a lyukakon és a köröket ragasz- 
szuk a rozetták hátoldalára. Na- 
gyon jól néz ki, ha a a zsinór rög- 
zítése előtt egy kis és egy nagy ro-
zettát összekötünk.

Fűzér
KEREK ÉS TARKA
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FARSANG 25

Ilyen egyszerű: 

Ceruzával vázoljuk fel a szörnyet 
a feszített vászonra. Akrilfestékkel 
alapozzuk le feketére a vásznat, a 
szörnyet fessük ki színesre. Plasz- 
tikus kinézetet úgy érhetünk el, hogy 
a szörny körvonalait feketével és fe- 
hérrel, a fogakét pedig fehérrel meg-
húzzuk. A szemeket helyezzük a kí- 

Ilyen egyszerű:

Alkoholos filccel és 3D Liner tollal 
fessünk mókás arcokat a fagolyók- 
ra. A színes ceruzákat a végü-
kön hegyezzük egy kicsit meg és 
szúrjuk rá a fafejeket, ha szüksé-
ges, ragasszuk rá. A fejeket díszít- 

sük gyapjúval, dekorgumival, 3D  
Liner tollal, kalappal, tollakkal, stb. 
A 3D Liner kb. hat óra  száradás 
után egy hajszárító legmelegebb  
fokozatával vagy sütőben 150 °C-
on felpuffasztható. 

 FAGOLYÓARCOK

Mosolytoll

 FESZÍTETT VÁSZON FESTÉSE AKRILFESTÉKKEL

Konfettiszörny
AL APANYAG

Feszített vászon 
Méret: 30 x 30 cm 
Mélység: kb. 13 mm 
Lécmélység: 17 mm 
Vastagság: kb. 380 g / m²
50 08 27 per db ................................ 920,—

Acryl Color - MARABU
 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, metálos arany-18, 
narancssárga-20, cinóber-31, kárminvörös-33, 
magenta-48, levélzöld-54, lézöld-55, cián-64, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, középbarna-85, 
fekete-90, metálos ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus ................. 940,—

Rezgő szemek előnyös csomag - 
kerek, extra nagy 
Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 20, 30 és 40 mm  
 (egyenként 33 db)
30 17 41 kb. 100 db/cs. ................. 3.580,—

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR

Ecsetméret: Nr. 10 (10 mm)
20 06 41 per db ................................ 790,— 
 12 db-tól ............................ 750,— 
Alacsony hőmérsék. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022) lásd főkatalógus 352. oldal

vánt pozicióba és a körvonalakat húz- 
zuk meg ceruzával. Ezeket a köröket 
fessük ki kicsit nagyobbra vizes fe-
ketével, hagyjuk megszáradni. A rez- 
gő szemekről húzzuk le a fóliát és ra- 
gasszuk ragasztópisztollyal a feszített 
vászonra. Az ujjunkkal nyomkodjunk 
konfettit akrilfestékkel a vászonra.  

AL APANYAG

Színes ceruzák - EBERHARD FABER

12 különböző szín  
karton dobozban. 
Forma:   hatszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Bélvastagság:  Ø 3 mm 
Ceruzahossz:  175 mm
50 07 21 12 db/cs. ............................ 880,—

Fagolyó félfurattal - bükkfa 
Félfurattal. 
Méret: Ø kb. 30 mm 
Furat: Ø kb. 6 mm
10 19 20 25 db/cs. ......................... 1.580,—

Alkoholos filc F / 0,6 mm - STAEDTLER 
Szín:  fekete 
Vonalszélesség: F / 0,6 mm
50 19 86 per db ................................ 590,—

Cilinder - műanyag 
Bolyhos.
Méret: Ø 50 mm
30 12 99 10 db/cs. ......................... 1.980,— 
30 18 86 50 db/cs. ......................... 7.450,—
 
3D tubusos festék készlet - MARABU
(Cikkszám 501660) lásd főkatalógus 471. oldal

Dekorgumi - gyöngyök
(Cikkszám 301432) lásd főkatalógus 302. oldal

Tollak színes - kakas / gyöngytyúk
(Cikkszám 301745) lásd főkatalógus 320. oldal

Kötőfonal Easy - ELISA
(Cikkszám 501471.. kül. színekben) lásd főkatalógus 515. o.
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TAVASZ  TARKA-BARKA & KREATÍV

 NYOMTATÁS SZIVACCSAL

Nyomdafriss
Ilyen egyszerű:

A mosogatószivacsot kössük össze egy gumigyűrűvel középen. Egy  
ecsettel kenjük rá a festéket és nyomjuk pár pillanatra a papírra. A zsení- 
liadrótból hajlítsunk egy pillangótestet, felül egy ceruzával becsavarhatjuk, 
a gyöngyöket fűzzük fel és ragasszuk rá barkácsragasztóval.

AL APANYAG
Zseníliadrót
Hossz: kb. 50 cm 
Vastagság: Ø kb. 8 mm

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, világoszöld-51, 
kék-60, barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 29 .. 10 db/cs. ............................. 340,— 
	 10	cs./színtől ...................... 310,—

Kongógyöngyök - basic
Színes gyermek- 
gyöngyök fűzéshez,  
tizenegyféle. 
Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm
70 08 60 1.000 db/cs. ......................... 1.870,—
 
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 28. oldal

Mosogatószivacs

Dacta Color - CREALL
Vízbázisú plakátfesték papírra,  
kartonra, üvegre, textiliára való fes- 
téshez. Nagyon jól tapad sima felü- 
letekre, száradás után matt, vízzel  
higítható, egymással elegyíthetőek.
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín-07, világossárga-10, sötét- 
sárga-19, narancs-20, világospiros-30, világos- 
zöld-51, sötétzöld-59, kék-61, sötétkék-69, 
ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 83 .. 1.000 ml/üveg .................. 1.840,—

Befőttesgumi 
Méret:  Ø 50 mm 
Keresztmetszet: 1,5 x 1,5 mm
10 22 98 50 g/cs. (kb. 120 – 130 db) ..... 560,—

Munkaalátét	-	műanyag

Az élénk színű, strapabíró műanyag alátétek 
vízállóak, felületük tapadásgátló és egyszerűen 
letörölhető. 
Méret: 65 x 47 cm
30 18 46 6 db/cs. ................................. 7.160,—

Tárolódoboz fogantyúval

Praktikus fogantyús  
doboz, három beosz- 
tással, ideális külön- 
böző tárgyak gyűjtésé- 
hez és megőrzéséhez.
H x Sz x M fogantyú nélkül: kb. 23,5 x 23 x 9 cm
20 10 95 per db ................................... 1.330,—

Szárítókocsi DIN A3

Robusztus szárítóállvány  
25 kinyitható fém lerakodó- 
felülettel. Egyszerűsíti a  
rajzok és barkácsmunkák  
szárítását és megőrzését.  
A görgőknek köszönhetően  
kiválóan mozgatható, jól  
irányítható, így bárhol  
használható. A praktikus  
lerakórácsokra max.  
DIN A3 méretű papír fér rá.
Méret: kb. 46 x 34 x 97 cm
20 10 99 per db ................................. 53.640,—
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TAVASZ 27

FESTÉS ASZFALTKRÉTÁVAL

SZÜRKÉ-ből SZÍNES
AL APANYAG

Aszfaltfesték Streety - KREUL

Innovatív termékújdonság: folyékony aszfalt-
festék, ecsettel vagy festőhengerrel festhető 
pl. aszfaltra, járdára, kövekre, stb. Ideális 
nagy felületeket fedő, színpompás festéshez. 
Erősen élénk, gyorsan száradó festék, gyer-
mekeknek 6 éves kortól alkalmas. Vízbázisú, 
lemosható vízzel vagy kefével. A legtöbb 
textíliából kimosható  30 °C fölötti hőfokon, 
bőrgyógyászatilag tesztelt, parabénmen-
tes, vegán. A festék a környezetre teljesen 
ártalmatlan. 
TIPP: Ecset 20 mm (cikkszám 200954)  
 rendelhető.
Tartalom: 
● 6 doboz egyenként 200 ml (fehér, sárga,  
 piros, kék, zöld, lila)
50 23 50 per cs. ............................. 7.020,—

Ilyen egyszerű:

Menjünk ki a zöldbe füveket, virá- 
gokat, tollakat és ágacskákat 
gyűjteni. Ezekből készítjük majd fa-
bric tape segítségével a csodás ter-
mészetes ecseteket. Töltsük a fes-
tékeket a tálacskákba. Az ecseteket 
mártsuk bele és fessünk, tupfoljunk, 
ütögessünk különböző mintákat. 
Nem az eredmény számít, hanem a 
kísérletezés!

AL APANYAG
Festék- és mindenes tálka

Méret: Ø kb. 13 cm 
Mélység: kb. 3 cm 
Szín: sárga, piros, zöld, kék
50 06 67 4 db/cs. ................................ 1.620,—

Festő- és rajztömb -  
WINKLER
 
Vastagság: 180 g / m²
40 04 43 DIN A4, 20 lap/tömb ............... 500,— 
40 04 44 DIN A3, 20 lap/tömb ............... 990,—
Dacta color - CREALL
(Cikkszám 501283.. kül. színekben) lásd 26. oldal

Fabric Tape  
előnyös csomag

100 % pamutból  
készült ragasztótekercs  
nyomtatott felülettel.
Tartalom: 
● 4 tekercs pöttyös (világoskék, sárga, lila, piros) 
● 4 tekercs kockás (rózsaszín, sárga, piros, zöld) 
● 4 tekercs virágos (rózsaszín, világoskék, lila, zöld)

Szélesség: 15 mm 
Hossz: egyenként 4 m
40 21 66 12 tekercs/cs. ...................... 7.160,—

 FESTÉS TERMÉSZETES ANYAGOKKAL

Színjáték
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Virágvarázs
AL APANYAG

Nature festék készlet - KREUL

Tartalom: 
●	 4	üveg,	egyenként	50	ml	 
	 (korall,	óceán,	eukaliptusz,	kavics)
50 23 91 per cs. ................................... 5.760,—

Pamutfonal Macramé - DURABLE 
Vastagság:	 Ø	kb.	2,2	mm 
Hossz:	 kb.	90	m 
Tűvastagság:	 4	–	5 
Alapanyag:	 100	%	pamut 

 

 
Színek + számok: 
krém-02,	mentazöld-57 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 82 .. 100 g/gombolyag ............. 1.570,—

Festőkarton

Méret:	 24	x	30	cm 
Vastagság:	 3,5	mm,	kb.	300	g	/	m²
50 07 99 per db ..................................... 520,—

Faformák kevert  
csomag

Méret:	 kb.	2,5	–	5	cm 
Vastagság:	 kb.	2	mm
10 23 24 kb. 1.000 db/cs. ................... 6.800,—

Barkácsragasztó

 
Mennyiség:	 90	g	/	flakon
40 02 98 per db .................................. 1.150,—

Fa - szélcsengő  
pillangó

Natúr,	 
3D	hatás	szépen	 
kivágott	részeknek	 
köszönhetően,	előrajzolt	 
kontúrokkal	és	akasztó- 
zsinórral,	hangrudakkal.	
Motívumméret:	 kb.	9	cm 
Vastagság:	 kb.	5	mm 
Hangrúdhossz:	kb.	7	cm 
Teljes	hossz:	 kb.	24	cm
10 12 63 per db ..................................... 880,—

Fa - barkácskészlet pörgettyű
Egyszerűen	csak	fessük	le	 
festékkel,	dugjuk	össze	a	 
részeket	és	rögzítsük	 
ragasztóval.
Méret:	 Ø	kb.	5,5	cm 
Magasság:	 kb.	5	cm
10 20 01 per db ..................................... 580,—

Kulcstartó virág

Könnyen,	festéssel	díszíthető	szép	kulcstartó.	 
A	virág	közepét	egy	felragasztott	domború	
fagomb	képezi.	Festés	után	rá	kell	erősíteni	a	
mellékelt	kulcstartót,	ami	a	gyerekeknek	egy	
felnőtt	segítségével	könnyedén	sikerül.
Méret:	 Ø	kb.	42	mm 
Teljes	hossz:	 kb.	100	mm
10 22 79 24 db/cs. ............................... 3.190,—

Fa - virágcserép fényképkerettel

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. ............................... 6.080,—

Fa - képkeret virág

Natúr,	 
szalaggal	 
akasztáshoz,	 
kivágás	fóliabetéttel	 
és	kartonhátlappal.
Méret:	 Ø	kb.	9	cm 
Kivágás:	Ø	kb.	4	cm
10 12 34 per db ...................................... 570,—
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VIDEÓ
Fa - talpas virág

Szép virágüdvözlet saját elkészítésre  
(pl. színes ceruza, víz- vagy akrilfesték). 
A virág közepébe vagy a virágcserépre akár 
egy kis fényképet is ragaszthatunk, így egyedi 
ajándék is készíthető. Az alaplapon még van 
elegendő hely egy teamécsesnek vagy más 
dekorációnak. Egy különösen szép ajándék,  
ami hosszan örömet okoz, nem csak anyák 
napjára.
Méret: kb. 18 x 9 x 11 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 91 per db ...................................... 680,—

Fa - évszakfa

Különösen innovatív, háromdimenziós fa,  
amivel játékosan az év körforgását oktathat- 
juk. Minden évszakhoz könnyen elkészíthe- 
tünk egy fanegyedet az 59 motívumforma,  
pl. virágok, pillangók, méhek, levelek, mada- 
rak, almák és hópelyhek segítségével. Ezeket  
a megfelelő színekkel lefesthetjük és az össze- 
illesztett fára ragaszthatjuk. Így egy csodála- 
tosan szép fát készíthetünk. Ideális kiegészí- 
tő az évgyűrűhöz (cikkszám 100867, a nap 
közepébe helyezni). 
TIPP: Faenyv (cikkszám 400393) rendelhető. 
Fakorona: Ø kb. 17 cm 
Magasság: 25 cm 
Motívumrészek: kb. 2,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 28 per db ................................... 2.450,—

Fa - tábla

Ajtóra, kertbe vagy vicces feliratokhoz, a szépen 
lézerezett falécek sok kreatív lehetőséget rejte-
nek. Akasztózsinórral.
TIPP: Krétafesték (cikkszám: 501857..)  
 rendelhető.
H x Sz x M: kb. 24 x 10,5x 0,9 cm
10 23 98 per db ...................................... 900,—

TAVASZ 29
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 BARKÁCSOLÁS 
 NYÍRFATÖRZSECSKÉKBŐL

Virágos  
törzs

A virágokat fessük ki a Nature festék készlettel (cikkszám 502391 lásd balra). 
Száradás után feszítsük ki a fonalat és a virágokat rögzítsük egy darab alumí-
niumdrótra. A virágokat illesszük a nyírfatörzsecskék furataiba. 

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG
Fa - fűzőformák virágok

Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 8 és 14 cm  
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm 
Tartalom: 2 db (1 x virágkeret + 1 x virág)
10 22 83 2 db/cs. ................................... 600,—

Fa - kulcstartó virágok 
Méret: kb. 4,2 x 4,2 cm  
Vastagság: 4 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 22 92 24 db/cs. .............................. 1.310,—

Alumíniumdrót

Puha minőség,  
fényes, nikkelmentes.
Vastagság: Ø 2 mm
60 01 83 5 m/tekercs ............................ 460,—

Pamutfonal Apollo - ELISA

Színek + számok: 
fehér-01, sötétkék-69 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag ................. 830,—

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás
Egyik végén egy középre fúrt lyukkal  
(kb. Ø 4 mm) dekorációkhoz. A természetes 
anyagok mérete, alakja és minősége válto-
zó, és a szállítástól függően kissé eltérhet. 
Kisebb repedések vagy kéregleválások 
előfordulhatnak. 

 

 

Magasság: kb. 100 mm,  
Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 03 per db ..................................... 560,— 
 20 db-tól ................................. 520,—
Magasság: kb. 150 mm,  
Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 22 04 per db ..................................... 670,— 
 20 db-tól ................................. 630,—

Magasság: kb. 200 mm,  
Vastagság: Ø kb. 50 – 80 mm
10 22 05 per db ..................................... 740,— 
 20 db-tól ................................. 700,—

Elkészítési minta
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TAVASZ30

Ilyen egyszerű:

Dekorgumiból egy kb. Ø 11 cm-
es méretű virágot a sablon szerint 
kivágunk. Egy fél fagolyót lefes- 
tünk akrilfestékkel. Száradás után 
a virág közepére ragasszuk. Az  

 BARKÁCSOLÁS FATÖRZSEKKEL

Vidám virágos üdvöz-
let az ablakpárkányra

arcot készítsük el filctollal és a kész 
virágot ragasszuk a törzsecskére. 
A fatörzsecskét díszítsük kockás 
szalagból készült masnival. Sablonok a webáruházunkban: Barkácstipp: 

Tavasz / Vidám üdvözlet

S ABLON

Nyírfatörzs natúr,  
srég vágás 
Magasság: kb. 140 – 150 mm 
Vastagság: Ø kb. 40 – 60 mm
10 19 88 per db ................................ 490,— 
 20 db-tól ............................ 450,—

Fagolyó fél - bükkfa 
Méret: Ø kb. 20 mm
10 18 16 25 db/cs. ............................ 790,—

Dekorgumilapok
 

Lapméret: 20 x 30 cm 
Vastagság: 2 mm
Színek + számok:  
fehér-01, hússzín-07, sárga-10, narancssárga-20, 
piros-30, rózsaszín-40, világoszöld-51,  
mentazöld-57, sötétzöld-59, világoskék-61,  
sötétkék-69, orgona-72, barna-80,  
sötétbarna-89, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 43 .. 10 lap/cs. .................... 1.150,—
 
Filctoll double permanent - STAEDTLER
(Cikkszám 502311) lásd főkatalógus 435

Kockás szalag Karintia - 5 mm
(Cikkszám 602479.. világoszöld -51) lásd főkatalógus 558. o.

Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. kül. színekben) lásd 37. oldal

AL APANYAG

 BARKÁCSOLÁS  
 FAGYÖNGYÖKKEL

Happy  
Spring

Fakerék profillal - bükkfa
Méret: Ø kb. 50 mm 
Vastagság: kb. 15 mm 
Tengelyfurat: Ø kb. 4 mm
10 18 06 10 db/cs. ......................... 1.080,—

Fagyöngyök
Méret: Ø kb. 12 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm 
Szín: mohazöld
70 06 63 59 kb. 35 db/cs. .................. 500,—
 
Fotókarton 300 g / m²
(Cikkszám 401477.. fehér-01) lásd főkatalógus 360. oldal

Pompon - színes 
(Cikkszám 301851) lásd főkatalógus 312. oldal

Színes karton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. világoszöld-51) lásd főkatalógus 360. o.

Formalyukasztó - Virágok
(Cikkszám 401657) lásd főkatalógus 368. oldal

Formalyukasztó nagy - Virágok
(Cikkszám 401053) lásd főkatalógus 368. oldal

Szóródíszek virágok - filc
(Cikkszám 603239) lásd 20. oldal

Szóródíszek virágok - filc
(Cikkszám 603240) lásd 20. oldal

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101183) lásd 33 oldal

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd 34 oldal

AL APANYAG

Ilyen egyszerű:

Fehér kartonból vágjunk ki kb.  
Ø 6 cm-es korongokat. Húzzuk ki 
mindkét oldalon a széleket filc- 
tollal. Mindkét oldalára ragasz- 
szunk 2 –2 filcvirágot. A fanyár-
sat ragasszuk a korongra és 
rögzítsünk rá három pompont. 
Stancoljunk négy kis és egy 

nagy virágot a színes kartonból, 
a közepükbe pedig egy forgófejű  
lyukasztóval 1 –1 kb. 3 mm-es lyu-
kat készítünk. Öt fagyöngyöt a kis 
virágokkal váltogatva felfűzünk,  
a nagy virággal fejezzük be. A ru- 
dat vágjuk le ollóval és ragasszuk 
bele a fakerék furatába.
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Ilyen egyszerű:
A hímzőfilc készletet készítsük  
el a mellékelt sablonnal és anyag- 
gal vagy saját elképzelés szerint. 
Ehhez további gombokat és fo- 

TEXTIL 
KREATÍVCSOMAG 

Ma elkészítem 
saját tavaszomat

TER MÉK -  TIPP

Textil - jogosítvány

Pedagógusokkal együttműködve kidolgoz- 
tunk egy olyan textil-jogosítványt, amely 
a gyerekeket motiválja és összefoglalja a 
tudásszintjüket. 
Információ lásd 90. oldal

Letölthető a webáruházunkban!..
INGYEN!

Ilyen egyszerű:

A filc részeket és a gombokat ra-
gasszuk össze. A virágokat díszítsük 
kristálykövekkel és festőtollakkal. 
Jobb stabilitás érdekében tekerjük  
a zseníliadrótokat egy fanyársra. 
Egy papírpoharat színezzünk ki pl. 
vízfestékkel és ragasszuk rá a filcré- 
tet, ez lesz a váza. Tegyünk bele ka-
vicsokat és díszítsük húsvéti fűvel.

BARKÁCSOLÁS A LEGKISEBBEKNEK

Ott ahol virág 
virít, moso- 
lyog a világ!

Kreatív filccsomag  
gombvirág
 
Tartalom: 
● varrócérna 
● gombok 
● zseníliadrót 
● készre szabott filcdarabok

Virág: Ø kb. 10 cm 
Méret: kb. 10 x 27 cm
50 24 10 4 db/cs. ........................... 1.010,—

Kristálykövek -  
félgömb gyöngyház
Méret: kb. 6 – 12 mm
40 14 21 125 db/cs. ....................... 1.040,— 
Bio papírpohár / pohár
(Cikkszám 401974) lásd főkatalógus 424. oldal

Filcszalag fű - 20 mm
(Cikkszám 600484) lásd 63. oldal

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101183) lásd 33. oldal

Happy Effects készlet - KREUL
(Cikkszám 502401) lásd 49. oldal

Húsvéti fű
(Cikkszám 600067) lásd 56. oldal

Barkácsragasztó, ragasztópisztoly, kövek

AL APANYAG

nalat használjunk. Legpraktikusabb 
egy szublimáló ceruzával megra-
jzolni. Mivel ez legkésőbb kb. 2 – 4 
nap után magától eltűnik.

Hímzőfilc készlet -  
virágosrét 
Tartalom: 
● filc hímzőlap 21 x 15 cm  
● 5 gomb 
● fonal - fehér, sárga, sötétzöld  
● 1 műanyag hímzőtű
50 24 11 per cs. ............................. 1.070,—

Gombok - Ø 30 mm
Méret: Ø kb. 30 mm 
Tartalom: kb. 49 g 
Alapanyag: műanyag
50 11 48 25 db/cs. ......................... 2.520,—

Hímzőfonal -  
előnyös csomag
Alapanyag: 100 % pamut 
Tartalom: 52 motring,  
 egyenként 8 m = 416 m
50 17 28 per cs. ............................. 3.200,— 
Szublimációs filc  /  fantomfilc, Javana - KREUL
(Cikkszám 500128) lásd 82. oldal

AL APANYAG

ÚJ!
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TAVASZ32

Barkácstömb - Tiny

Motívumkarton, mindkét oldala nyomtatott,  
12 motívum különböző színekben. 
Méret: 24 x 34 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 18 37 16 lap/tömb .......................... 3.590,—

Papírszalmaszál színes - csíkos

Divatos barkácsanyag sok formázási 
lehetőséggel. Szívószálként is felhasználható. 
Méret: Ø kb. 0,6 cm  
Hossz: kb. 19,5 cm
40 20 47 50 db/cs. ............................... 1.840,—

Hajtogatópapír Springtime

10 különböző  
motívum. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: 80 g / m²
40 18 32 50 lap/cs. .............................. 1.440,—

Hímzőmotívum -  
virág

A virágot díszíthetjük 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 ........................................ 390,— 
 10 ívtől ..................................... 360,— 
 100 ívtől ................................... 330,—

Tekercselt virágok - stancolt ívek

Nyomtatott, előstancolt kartonvirágok, amelyek 
gyapjúval, hímzőfonallal, aranyfonallal vagy 
szaténszalaggal 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 ........................................ 470,— 
 10 ívtől ..................................... 430,— 
 50 ívtől ..................................... 400,—

Csomózókorong-  
stancolt ív

Erős kartonból  
előstancolt fura- 
tokkal csomózáshoz.
Méret: Ø kb. 7,5 cm 
Furat: Ø kb. 5 mm 
Szín: egyoldalúan fehér 
Vastagság: 600 g / m²
1 ív = 9 korong!
40 19 31 per ív ........................................ 440,— 
 10 ívtől ..................................... 400,— 
 100 ívtől ................................... 340,—

Hímzőmotívumok fonallal

6 vidám, kartonból kivágott hímzőmotívum,  
4 hosszú fonallal az átfűzéshez. A textilfonalak 
vége egy műanyagfóliával van bevonva, ez  
megakadályozza a kirojtolódást és elősegíti  
a legkisebbeknek is a fonal könnyű átfűzését,  
tű nélkül is. Ideális a finommotorika fejlesztésé- 
hez. Újra és újra fűzhető és használható.  
Medálként, virágtűzőként, stb. használható.
TIPP: Még több fonal (cikkszám 102057)  
 rendelehtő!
Motívum: egyenként 2 virág, 2 pillangó és  
 2 méhecske 
Méret: kb. 14 x 14 cm
40 07 61 6 db/cs. ................................. 1.530,—

Varázslatos
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Matrica -  
virágocskák

Méret: kb. 0,6 – 1,5 cm 
Mennyiség: 220 matrica
40 20 62 per cs. ...................................... 880,—

Matrica - pillangók

Méret: kb. 1,2 – 3,5 cm 
Mennyiség: 48 matrica
40 20 52 per cs. ...................................... 430,—

Dizájn matrica - pillangó

Műanyag matricák ezüst metálos effektussal.
Méret: kb. 0,7 – 3,5 cm 
Mennyiség: 63 matrica
40 16 03 per cs. ...................................... 810,—

Matrica - virágok

Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Mennyiség: 450 matrica
40 20 45 per tekercs ........................... 1.460,—

Dekorgumi matrica -  
Springtime

Különböző színek  
és motívumok.  
Öntapadó. 
Méret: kb. 10 – 40 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 15 06 80 db/cs. ............................... 1.130,—

Filc matricák - tavasz

Öntapadó,  
hét színben. 
Méret: kb.  2,5 – 7 cm 
Vastagság: 150 g / m2 
Mennyiség: kb. 150 db
30 17 07 per cs. ................................... 1.690,—

Képkeret - négyzet

 

Nagyon stabil,  
fehér kartonkeret, a hátoldalon támasztóval.
Képméret: kb. 10 x 10 cm 
Méret: kb. 16,6 x 16,6 cm 
Szín: fehér
40 08 64 per db ...................................... 900,— 
 10 db-tól .................................. 860,—

Söralátét - hullámos szegéllyel,

Csodás barkácsötlet, mint például papírvirágnak 
vagy különböző állatoknak. Nyomtatlan.
Méret: Ø kb. 10 cm
40 21 51 100 db/cs. ............................. 1.940,—

Papírmasé - akasztós virág

Masszív forma akasztóval, ideális festeni,  
ragasztani, szalvétatechnikához, stb. vagy  
3D-motívumnak feszített vászonhoz.
Méret: Ø kb. 7,2 cm 
Vastagság: kb. 1,5 cm
40 07 19 per db ...................................... 160,—

TAVASZ 33

IDŐJÁRÁSÁLLÓ!

WINDOW COLOR

Tarka-barka 
szélkerekek

Ilyen egyszerű:
A kartonrészt fektessük le. Középről kifele rajzoljunk köröket, hagyjunk köz- 
tük valamennyi távolságot. Ezután húzzuk ki egy fanyárssal a festéket a 
közepétől kifele. Hagyjuk jól megszáradni. A széleket távolítsuk el és a 
szélkereket szereljük össze az útmutató szerint.

AL APANYAG Szélkerék-csapágy - készlet
Tartalom: 
● 45 mm-es fémtengely 
● kis súrlódású, 35 mm-es kemény műanyag cső 
● 3 praktikus gumigyűrűből
10 10 02 per cs. ..................................... 350,—

Nyárs / sasliknyárs - fa 
Egyik vége hegyes. 
Hossz: kb. 200 mm 
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm
10 11 83 200 db/cs. ............................... 520,—
 
Window Color Clear készlet - KREUL
(Cikkszám 501942.. kül. színekben) lásd főkatalógus 469. o.

Window Color Clear készlet -  
KREUL 9+1 ingyen
(Cikkszám 501992) lásd főkatalógus 469

Szélkerék II -  
stancolt rész
Vízálló és időjárásálló  
YOPU-papírból
Méret: Ø kb. 22 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 158 g / m²
40 19 32 per db ..................................... 340,— 
 50 db-tól ................................. 310,— 
 100 db-tól ............................... 280,—

Faléc - fenyő
Hossz: kb. 500 mm 
Keresztmetszet: kb. 10 x 10 mm
10 00 60 per db ..................................... 130,— 
 50 db-tól ................................. 120,—Barkácstipp-leírás webáruházunkban:  

Barkácstipp / Nyár / Tarka-barka szélkerekek
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NÖVÉNYPRÉSELÉS ÉS -FELDOLGOZÁS

Tavaszi függődísz

1 Gyűjtsünk gyönyörű virágokat, 
leveleket és füveket. Óvatosan te- 
regessük ki egy újságpapírral  
bevont préselőlapra és takarjuk 
is le újságpapírral. 2 Helyezzük 
egymásra a rétegeket és rögzít- 
sük a prés csavarjaival. A növény 
méretének függvényében akár  
több hétig is eltarthat a teljes pré-
selés. 3 A kartonkorongokra ken- 
jünk egy puha ecsettel barkács- 
ragasztót és a préselt növénye- 
ket helyezzük rá. Kenjük le még- 
egyszer, hogy jól rögzüljön. Szá- 
radás után a hátoldalt is ugyan- 

Aki szívesen gyönyörködik a színes virágokban,  
az egy kicsit csalódott, ha elmúlik a színes kavalkád.  
Préseléssel tartósíthatjuk a növényeket, hogy sokáig  
csodálhassuk.  

A lenzsinór három szálas. A lapocskák  
felakasztásához használjunk egy szálat,  
a felakasztáshoz pedig a három szálast.

TIPP

Korong - stancolt ív 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 825 g / m²
1 ív = 35 korong!
40 16 76 per ív .................................. 470,— 
	 10	ívtől ............................... 410,—

Lenzsinórkészlet trikolór - Ø 1 – 2 mm

Színárnyalatonként  
három összehangolt  
lenzsinór harmoni- 
kusan egy zsinórrá  
kombinálva, sokol- 
dalú felhaszná- 
lásra.
Hossz: tekercsenként kb. 17 m 
Vastagság: Ø kb. 1 – 2 mm 
Szín: natúrárnyalat, rózsaszínárnyalat, zöld- 
 árnyalat, kékárnyalat, szürkeárnyalat
60 31 55 5 tekercs/cs. ................... 5.350,—

Bambusz táskafülek

Nagyon stabil. 
Méret: Ø kb. 150 mm
50 02 18 per db ................................ 940,—

AL APANYAG

így készítsük el. 4 Minden lapocs- 
ka felső oldalára stancoljunk egy 
kb. 3 mm-es lyukat egy forgófejű  
lyukasztóval. Akasszuk fel külön- 
böző hosszúságú lenzsinórral 
egy bambuszgyűrűre. A gyűrűre is 
készítsünk egy akasztót a lenzsi- 
nórból. El is készült a függődísz, 
amiben mindig gyönyörködhetünk 

1 32 4

SZER SZ ÁM
Papír- és  
növényprés
Made in Germany.  
5 préselőréteggel,  
alkalmazható merített DIN A4 és DIN A5-ös 
papírhoz, növényprésnek is használható. 
Méret: 35 x 27 cm
40 02 91 per db ............................. 7.380,—

Marven barkácsragasztó -  
ARISTO
Egy fantasztikus,  
hihetetlenül  
sokoldalú PVA- 
alapú ragasztó  
és ezért óvodában  
és iskolában na- 
gyon közkedvelt.
40 03 50 500 ml/üveg .................... 3.420,— 
40 03 51 1 liter/üveg ..................... 5.720,— 
40 03 52 5 liter/kaniszter ............ 17.960,—

Akrilfestő	ecset	lapos	-	HOBBYSTAR

Ecsetméret: Nr. 10 (10 mm)
20 06 41 per db ................................ 790,— 
 12 db-tól ............................ 750,—

Forgófejű	bőrlyukasztó	-	 
KNIPEX
Lyukak stancolá- 
sához bőrbe, textil- 
be, papírba és mű- 
anyagba, 6-féle lyukasztó csővel  
Ø 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 mm, 
magas szilárdságú acéllemezből, préselt és 
formált, nyitórugóval és lezáróval, porbevona-
tos, a legjobb rozsdavédelemhez. 
Hossz: 220 mm
20 01 60 per db ............................. 5.400,—
 
Újságpapír, olló
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 FESSÜNK KÖVEKET

Szerencsekövek

1 A köveket festés előtt mossuk 
meg jól folyó víz alatt és hagyjuk 
megszáradni őket. 2 Helyezzünk 
rá egy motívumot, rajzoljuk át ce-
ruzával és tetszés szerint Deco 
Painter tollakkal és fényes lak-
kal fessük le. A festék majd csak 
száradás után lesz időjárásálló.  

Kövek díszítése a legkedveltebb barkácsolások közé tartozik 
a kicsik és nagyok körében egyaránt. Akár saját tervezésű 
képek, kinyomtatott és átmásolt vagy szerencsemondatok 
- ezek az egyedi kövek tökéletes dekorációk vagy ajándékok 
lehetnek, de a természetben is elhelyezhetjük őket, ahol 
majd valaki megtalálja és örül neki! 

3 Fényes felület elérése érdekében 
a köveket kenjk le még fényes lak-
kal. Egy puha ecsettel lakkozzuk le 
vékonyan először a kő egyik oldalát 
és hagyjuk jól megszáradni, majd 
lakkozzuk le a másik oldalát és hagy- 
juk ismét megszáradni.

AL APANYAG

Alkoholos filc Graphix - MARABU
Kiváló minőségű és szinte szagtalan 
kéthegyű alkoholos filc. A gyorsan száradó 
és alkoholalapú tinta vízálló, tartós és nem 
törlődik le. Ideális illusztrálni, vázolni, rajzolni, 
stb. Organikus oldóanyagbázisú (toluol- és 
xylolmentes). 
Tollvastagság: Ø 9 – 12 mm 
Tollhossz: 140 mm 
Vonalszélesség: 0,5 – 1 mm

Szín: fekete
50 24 07 per db ................................ 500,—

Filc készlet színes

12 különböző szín kartondobozban.
50 24 34 12 db/cs. ......................... 4.640,—

Deco Painter - matt MARABU   

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm
 

 

Színek +  
Számok: 
fehér-01, napsárga-16, arany-18, mandarin-21, 
cseresznye-35, pink-43, rezeda-52, menta-57, 
pasztellkék-61, tengerészkék-62, sötétkék-66, 
fekete-90, ezüst-92  
A színek számát kérjük megadni!
50 13 18 .. per db ......................... 1.210,—

Akrillakk fényes- KREUL

Nem sárguló, gyorsan  
száradó védőlakk,  
műgyanta alapon. 
50 00 11 50 ml/üveg ...................... 1.210,—

Ha nem találunk megfelelő köveket, akkor 
természetesen egyszerűen mi is önthetjük!

Szilikon -  
öntőforma  
kövek

Motívmméret: 4,5 x 6 cm – 8 x 5,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 610 g kreativ - betonpor,  
 kb. 570 g öntőmassza 
Hőmérsékletálló: kb. 230 °C-ig
30 19 00 per db ............................. 3.150,—

Kreatív - beton
 
A kreatív-beton egy idő- 
járásálló, fagyálló, kiváló  
minőségű, jól feldolgoz- 
ható beton-öntőmassza, .
30 14 94 2,5 kg/cs. ........................ 4.320,—

TIPP

ÚJ!
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 PORCELÁNFESTÉS A LEGKISEBBEKKEL

Love is like  
a butterfly!
Az ujjnyomásos technikával a kis művészek is könnyen készít-
hetnek szép és egyéni ajándékokat anyának és apának.

1 A porcelánt festés előtt feltét- 
lenül tisztítsük meg mosogató- 
szerrel és szivaccsal, majd hagy-
juk megszáradni. Zsírmaradékokat 
távolítsuk el MARABU tisztító & 
higítóval vagy spiritusszal. Minden 
felület, amelyet le akarunk festeni, 
tiszta és zsírmentes kell legyen, 
csak így garantált a festék tapa-
dása! 2 Az ujjunkkal rajzoljunk öt  
pöttyöt pillangóformában a porce-
lánra, az ecset végével pedig húz-

zunk két csápot felfele és hagyjuk 
száradni. Az peremeket és a belső 
felületeket hagyjuk szabadon.  
3 Festés után 4 órán keresztül hagy- 
juk száradni. Végül égessük ki az 
előfűtött sütőben 160 °C-on 90 perc 
alatt. Hagyjuk a sütőben kihűlni. 
Csak ezután lesznek a motívumok 
60 °C-on moshatóak mosogatógép-
ben. Ha a mosogatógép program-
ja forróbb, akkor mosogassuk el  
kézzel.

AL APANYAG

A biztonság kedvéért a gyerekek védőkesz-
tyűt is hordhatnak az ujjnyomásnál. Ha eset- 
leg egy kis festék mellé menne, akkor azt 
egyszerűen a Tisztító & hígító - MARABU-val 
eltávolíthatjuk.

Tisztító & hígító -  
MARABU
50 11 84  100 ml/flakon ................. 1.730,—

TIPP

Porcelánváza

Méret: Ø 3,5 – 6 cm 
Magasság: kb. 12 cm
50 22 00  per db ................................ 860,—

Porcelánpohár

Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 11 cm 
Űrtaralom: kb. 400 ml
50 23 61  2 db/cs. ........................... 1.800,—

Üveg & porcelán Clear  
készlet - KREUL

Kristálytiszta,  
átlátszó üveg- és  
porcelánfesték  
színes üvegre em- 
lékeztető kinézet- 
tel. A felvitt szín  
előszőr tejes, de  
mire megszárad,  
átlátszó lesz.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (napsárga,  
 narancssárga, cseresznyepiros, sötétkék,  
 sötétzöld, eszpresszóbarna) 
● 1 ecset
50 21 60  per készlet ...................... 5.040,—

Üveg & porcelán Classic  
készlet - KREUL

Fedő, fénylő  
üveg- és porce- 
lánfesték máza- 
zott kerámiára  
emlékzetető  
kinézettel. 
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (kanárisárga, kár- 
 minpiros, királykék, zöld, konyak, fekete) 
● 1 ecset
50 21 58  per készlet ...................... 5.040,—

Üveg & porcelán Chalky  
készlet - KREUL
 

Fedő, matt  
üveg- és por- 
celánfesték  
kréta kinézettel.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (White Cotton,  
 Candy Rose, Navy Blue, Rosemary Green, 
 Noble Nougat, Volcanic Gray) 
● 1 ecset
50 21 59  per készlet ...................... 5.290,—

Üveg & porcelán metálos  
készlet - KREUL

Fedő, matt  
üveg- és  
porcelán- 
festék kréta  
kinézettel.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml  
 (gyöngyház fehér, pezsgő, réz,  
 aranybronz, ezüst, arany) 
● 1 ecset
50 22 98  per készlet ...................... 5.290,—

TER MÉK -  TIPP

Tál magas - porcelán 
Robusztus,  
fénylő felületű tál,  
ideális festéshez,  
szalvétatechnikához, stb.
Méret: Ø kb 12,5 cm 
Magasság: kb. 7 cm
50 24 31  per db ................................ 750,— 
50 24 30  20 db/cs. ....................... 13.460,—

ÚJ!
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 FESTÉS ACRYL COLOR –  
 MARABU-VAL FÁRA

Benyomások  
1 Először rajzoljuk a motívumot  
ceruzával és körzővel a rétegelt  
falemezekre. 2 Ezután a kifesten- 
dő felület körvonalait húzzuk meg 
akrilfestékkel egy finom ecsettel.  
3 Most fessük ki egy széles ecset-
tel a felületek belsejét.4 Ezt addig 
ismételjük minden színnel, míg  

Tavaszi vagy nyári benyo- 
mások nem fotón vagy  
lenvásznon, hanem tren- 
din fán! Az eredmény min- 
denképpen üde és napos 
hangulatot hoz ottho- 
nunkba.

Szabványos  
rétegelt nyárfalemez
Vastagság: kb. 4 mm

Méret: DIN A6 (105 x 148 mm)
10 00 09 per db ................................ 140,—
Méret: DIN A5 (148 x 210 mm)
10 00 10 per db ................................ 230,—
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm)
10 00 11 per db ................................ 380,—

Ceruza Trigraph - JOVI

Forma:  háromszögletű 
Ceruzavastagság: Ø 7 mm 
Minenstärke:  Ø 2,5 mm 
Bélvastagság:  175 mm 
Keménység:  HB = 2
50 07 11 12 db/cs. ............................ 710,—

Acryl Color - MARABU 
Az Acryl Color nagyon krémes,  
nem fakul, egymással keverhető,  
szükség esetén vízzel hígítható,  
még az arany és ezüst szín is.  
Ez a bársonyos matt festék gyor- 
san szárad és így gyorsan ráfest- 
hető, nagyon jól fed és vízálló- 
ra szárad. 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, metálos arany-18, 
narancssárga-20, cinóber-31, kárminvörös-33, 
magenta-48, levélzöld-54, lézöld-55, cián-64, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, középbarna-85, 
fekete-90, metálos ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus .................. 940,—

AL APANYAG

minden felülelet kifestettünk. Hagy-
juk jól megszáradni

1

SZER SZ ÁM
Akvarellecset Studio

Ecsetméret: Nr. 4 (2 mm)
20 00 18 per db ................................ 700,—

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR

Ecsetméret: Nr. 6 (6 mm)
20 06 39 per db ................................ 540,— 
 12 db-tól ............................ 500,—

Festő- és ecsetpohár duo - AQUAREL

Méret: Ø 60 x 80 mm 
Ecsetnyílás:  Ø 20 mm
20 10 77 per db ................................ 650,— 
20 10 78 8 db/cs. ........................... 4.900,—

Körző - Geo College by ARISTO
(Cikkszám 501830) lásd főkatalógus 447. oldal

A sablonok megtalálhatóak a webáruházunk-
ban: Barkácstipp: Festés / Benyomások

S ABLON

2 3 4
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Batikozás még egyszerűbben! Nem nagy festékfürdőben festünk, hanem a kész festéket egy 
régi műanyag üvegbe töltjük és ebből csepegtetünk célirányosan az anyagra. 

1 Festés előtt a pólót feltétlenül mos-
suk ki, de öblítő nélkül és hagyjuk jól 
megszáradni. 2 Terítsük ki a pólót  
és vegyük a pólót bal mell magas- 
ságában a három ujjunk közé  
és csavarjunk egy csigát. Rögzít- 
sük körben több gumigyűrűvel vagy 
kötőfonallal úgy, hogy a csiga ne 
nyíljon szét. Kössük el a pólót kör-
ben, 8 részben. 3 A festékfürdő- 
nek kb. 1 teáskanál festékport 1 / 8 l 

forró vízzel és egy csipet sóval el- 
keverünk és régi, de tiszta műanyag 
üvegekbe töltjük. 4 Majd fessünk 
be  miden sarkot elől és hátul, köz- 
vetlenül az üvegből. Ezt ismétel-
jük addig, amíg az anyag elegendő 
festékmennyiséget felvett. He-
lyezük a festett pólót egy mű- 
anyag vödörbe és kb. 1 órán keresz-
tül hagyjuk a festéket beszívódni.  
5 A festett pólót hagyjuk minden-

2 54

Minél erősebben kötjük el az anyagot,  
annál jobban látható majd a fehér anyag. 
A kész pólót csak kézmosással és kímélő 
mosóporral mossuk max. 30° C-on. A túl 
gyakori mosás a színintenzítás elveszté- 
séhez vezet. Az Easy Color - rögzítőszer 
javítja a mosásállóságot.

TIPP

féleképpen még bekötözve és így 
mossuk ki addig, amíg a víz már 
nem festékes. 6 A jobb mosásál-
lóság érdekében ajánljuk az Easy 
Color - rögzítőszer használatát. 
Keverjük a rögzítőszert be, helyez-
zük bele az anyagot kb. 15 perc-
re és öblítés nélkül hagyjuk meg- 
száradni. Az utolsó száradási fo- 
lyamatnál a pólót már szétbont- 
hatjuk.

Batikfesték  
Easy Color - MARABU
Tartalom: 25 g, feloldva kb. 3 – 5 l  
fővő vízben, elegendő kb.  
150 – 300 g kelméhez.

Színek + számok:  
sárga-10, mandarin-14, pirosas narancs- 
sárga-20, skarlátpiros-30, kárminpiros-33,  
világos rózsaszín-41, májuszöld-53,  
lézöld-55, azúrkék-60, türkizkék-63, sötét 
tengerkék-68, ibolyakék-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 56 .. 25 g/cs. .......................... 820,—

Rögzítőszer,  
Easy Color - MARABU

Adagolás: 25 ml-t 5 l meleg vízbe  
 keverjük, kb. 600 g  
 (szárazsúly) kelméhez  
 elegendő
50 05 84 25 g/cs. .............................. 830,—
 
Gumigyűrű - kevert csomag
(Cikkszám 101983) lásd katalógus 184. oldal

Kötőfonal Easy - ELISA
(Cikkszám 501471.. kül. színekben) lásd katalógus 515. o.

Póló - fehér
kül. méretben, lásd katalógus 538. oldal

A lezser, nagyméretű stílus elérése  
érdekében, néhány mérettel nagyobb 
pólót rendeljen!

AL APANYAG

BATIKOZÁS

Summerfeeling
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Műanyag fedő MDF - Ø 10 cm

Kristálytiszta,  
átlátszó műanyag  
harang MDF fatalpon.   
Ideális látványos  
dekorációk készí- 
téséhez és figurák je- 
lenetbe állításához. 
Méret harang:  kb. 16 x Ø 10 cm 
Méret talp:  Ø kb. 11 cm 
Teljes magasság: kb. 18 cm
30 18 64 per db ................................... 1.800,—

Virágcserép - terrakotta

Külső: Ø kb. 70 mm 
Magasság: kb. 60 mm
30 01 16 per db ...................................... 160,—

Alátét - terrakotta

Külső: Ø kb. 70 mm 
Belső: Ø kb. 50 mm
30 01 09 per db ...................................... 170,—

Magcsomag -  
bio kerti zsázsa

 
Vetés: beltéren egész évben, kültéren:  
 márciustól szeptemberig  
Betakarítás:  egész évben júniustól októberig  
Tartalom: kb. 100 g / cs. (1 g kb. 2 Ø 55  
 mm-es cseréphez)
30 18 88 per cs. ................................... 1.040,— 
 5 cs.-tól ................................. 1.010,—

Pillangók dróton - tollas

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. ............................... 4.680,—

Szélkerék - műanyag / fa

Ezek a szélkerekek nagyon könnyedén és 
gyönyörű színekben forognak a fapálcán.  
Ideálisak virágcserépbe, virágdíszekhez, stb. 
Hat színben.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Hossz: kb. 28 cm
60 33 63 12 db/cs. ............................... 3.600,—

Pamutzsinór készlet - Ø 2 mm

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. ......................... 4.660,—

Dekorációs fű  
fából

Ideális alapanyag  
csokrokhoz, húsvéti fészekhez, stb.
Szín: pink
60 22 88 43 40 g/cs. ................................ 200,—

Szóródíszek virág mix színes - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / világoszöld / világoskék
60 32 72 54 db/cs. ............................... 1.760,—

Szóródíszek virág  
Polli - fa

Mindkét oldala lefestve,  
eleje szépen díszitve  
fagombbal, ideális szórni,  
ragasztani, stb.v Ragasz- 
tóponttal, kétféle.
Méret: Ø kb. 3 és 4,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 – 6 mm 
Szín: fehér / világoszöld
60 33 58 72 db/cs. ............................... 3.130,—

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 per cs. ................................... 2.510,—

Színpompás

ÚJ! ÚJ!
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Elkészítési minta

KÖRMÖCSKE

Jókedvű ajtótábla
Körmöcskével kötni nagyon egyszerűen és gyorsan  
megtanulható! Csak egy kis fonalra és egy körmöcskére  
van szükségünk és máris nekiláthatunk.

1 A körmöcskével öt tömlőt ké- 
szítünk: 16 cm piros, 14 cm sárga, 
12 cm türkiz, 10 cm almazöld és 
8 cm lila. A kezdő és végző szá- 
lakat varrjuk el egy hímzőtűvel.  
2 A tömlőket hajlítsuk ívbe és varr- 
juk össze a hímzőtűvel. 3 A fel- 
hősablont rajzoljuk át a filcre szub- 
limáló ceruzával és vágjuk ki. Két- 

két darabot helyezzünk egymásra 
és varrjuk össze a varrótűvel. Hagyjunk 
egy kb. 3 cm-es töltő-nyílást szaba-
don. A felhőbe tömjük egy kis vattát 
és varrjuk be a nyílást. 4 Mindkét 
felhőt rögzítsük ragasztópisztollyal a 
szivárvány két végére 5 Készítsünk 
rá egy akasztófonalat és akasszuk 
fel egy kedvenc helyünkre!  

2 53

S ABLON

10 64 7430 53

Pamutfonal Apollo - ELISA
Vastagság: Ø kb. 1,3 mm 
Hossz: kb. 125 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, almazöld-53, türkiz-64, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag ............ 830,—

Barkácsfilc - 20 x 30 cm 
Méret: kb. 20 x 30 cm 
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m² 
Szín: fehér
30 11 14 01 10 db/cs. ..................... 1.220,— 
 10 cs.-tól ..................... 1.150,—

Tömővatta 
Tartalom: kb. 7 l 
Mosható: 30 °C-on 
Alapanyag: 100 % poliészter 
Szín: fehér
50 02 37 250 g/cs. ......................... 1.210,—

Varrócérna 
Cérnavastagság:  120 
Alapanyag:  100 % poliészter 
Szín:  fehér
50 14 66 01 1.000 m/tekercs .............. 760,—

AL APANYAG

Körmöcske - 4 fémhurokkal
(Cikkszám 501119) lásd főkatalógus 518. oldal

Kötőtű golyóval
(Cikkszám 501121) lásd főkatalógus 518. oldal

Kötőbábu - PRYM
(Cikkszám 502286) lásd főkatalógus 518. oldal

Hímzőtűk, tompa Nr. 16 - PRYM
(Cikkszám 502104) lásd főkatalógus 514. oldal

Varrótű - PRYM
(Cikkszám 501070) lásd főkatalógus 532. oldal

Szublimációs filc / fantomfilc
(Cikkszám 500128) lásd 82. oldal

Ragasztópisztoly Starter Kit Hot Melt - UHU
(Cikkszám 400379) lásd főkatalógus 352. oldal

SZER SZ ÁM
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TAVASZ 41

 SZÖVÉS  
 PAMUT CÉRNÁVAL

Isten  
szeme

1 A nyársakat tegyük egymásra 
keresztben, középen enyvezzük 
össze vagy kössük össze jól fo-
nallal. 2 A rögzített keresztre teker- 
jünk belülről kifele pamutfonal- 

Azt tartják, hogy az  
Isten szeme, God’s Eye  
vagy Ojo de Dios szeren- 
csét hoz és védelmet nyújt.  
A Huichol indiánok a gye- 
rek születésekor elkezdenek 
szőni. Az 5. életévükig minden évben egy új  
színnel és egy jókívánsággal bővítik. A hagyo- 
mány szerint az istenek a rombuszon keresztül  
figyelik és óvják a gyereket baj és betegség elől.

Nyárs / sasliknyárs - fa

Egyik oldala  
hegyes 
Hossz: kb. 250 mm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
10 11 84 250 db/cs. .......................... 830,—

Faenyv Original - UHU

Mennyiség: 75 g / flakon
40 03 88 per db ................................ 920,—
 
Pamutfonal Apollo - ELISA
(Cikkszám 501459.. különönböző színekben)  
lásd 88. oldal

Medál - Mini rojtok
(Cikkszám 700977.. különböző színekben)  
lásd főkatalógus 618. oldal

Medál - Mini pomponok
(Cikkszám 700976.. különböző színekben)  
lásd főkatalógus 619. oldal

Medál - széles tollak
(Cikkszám 700979.. különböző színekben)  
lásd főkatalógus 619. oldal

Rojtok - színes
(Cikkszám 301979) lásd főkatalógus 618. oldal

AL APANYAG

ból köröket. A fonalat mindig te- 
gyük a nyársara, egyszer teker- 
jük körbe és vezessük a követ- 
kező rúdig. Amikor színt váltunk, 
akkor kössük a fonalat egy csomó-

SZÖVÉS GYAPJÚVAL

Pillangók
Ilyen egyszerű:

Két spatulát ragasszuk össze kö-
zépen és tekerjük körbe gyapjú-
val. Először csak egyszerűen, 
de amikor nyílik szét, ott már 
keresztben szőjünk. Színcseré-
hez csomózzuk össze a fonal két 
végét. Végül kössük rá a fona-
lat a spatulára. Két zseníliadró- 
tot fűzzünk bele két fagolyóba, 
közéjük helyezzük be a pillangó-
testet és rögzítsük egy nagyobb 
fagolyóval. A kiálló végekből haj- 
lítsunk csápot.

AL APANYAG

Kötőfonal Easy - ELISA
(Cikkszám 501471.. kül. színekben) lásd főkatalógus 515. o.

Zseníliadrót 
(Cikkszám 301129.. kül. színekben) lásd főkatalógus 310. o.

Fagyöngyök - Ø 10 mm
(Cikkszám 700662.. kül. színekben) lásd főkatalógus 608. o.

Fagyöngyök - Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. kül. színekben) lásd főkatalógus 608. o.

Faenyv Original - UHU
(Cikkszám 400388) lásd fent

Spatula / barkácsfa
Méret: kb. 18 x 150 mm 
Vastagság: kb. 1,5 – 2 mm
10 11 87 80 db/cs. ................................. 890,—

Fagolyó furattal - bükkfa

Méret: Ø kb. 20 mm 
Furat: Ø kb. 4 mm
10 18 11 25 db/cs. ................................. 860,—

val a rúdra. 3 Az új színű fonalat is 
csomózzuk a nyársra és folytassuk 
a szövést. Addig ismételjük, míg a 
kívánt méretet elértük. 4 Díszítsük 
pomponnal, rojttal és tollakkal.
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TAVASZ42

Összeilleszthető részek házikók - fa

Falap 29 precízen lézerezett kipattintható 
résszel. Két egyforma kis kert vagy egy nagy 
készíthető. A darabokat legjobb egy barkács-
késsel kivenni a lapból. Az elemeket ragasszuk 
össze és ízlés szerint színezzük.
TIPP: Ideális a műanyagfedőhöz (cikkszám  
 301864), szükség esetén rendelhető.
Méret: kb. 1,8 – 7,7 cm 
Szín: natúr
60 33 73 per cs. ................................... 1.360,—

Műanyag fedő MDF - Ø 10 cm

Kristálytiszta, átlátszó  
műanyag harang MDF  
fatalpon.  Ideális látvá- 
nyos dekorációk készí- 
téséhez és figurák jele- 
netbe állításához. 
Méret harang:  kb. 16 x Ø 10 cm 
Méret talp:  Ø kb. 11 cm 
Teljes magasság: kb. 18 cm
30 18 64 per db ................................... 1.800,—

Szóródíszek virágok Ambria - fa
 

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 73 48 db/cs. ............................... 1.220,—

Szóródíszek fantázia virágok - fa

Szép formájú virágok lézerrel vágott körvona- 
lakkal. Sokféle dekorációs- és barkácscélra. 
Kilencféle forma, mindenikből öt darab.
Méret: kb. Ø 2,8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm

60 31 87 45 db/cs. ............................... 1.080,—

Virágkoszorú akasztódísz Melissa - fa

Vintage virág- 
akasztódísz,  
pamutzsinórral,  
kétféle.  
Véletlenszerű  
motívumválasztás.
Méret: Ø kb. 13 cm 
Vastagság: kb. 4,5 cm 
Szín: natúr / fehér
60 32 78 per db ...................................... 720,—

Juta - pamutzsinór készlet - Ø 3 mm

Különböző, sokoldalúan használható, színben 
harmonizáló zsinórok.
Hossz: kb. 5 m per tekercs 
Vastagság: Ø 3 mm 
Szín: bézs / natúr
50 23 43 3 tekercs/cs. ......................... 3.490,—

Műanyag fedő fatalppal

Kristálytiszta, átlátszó mű- 
anyag harang lézerkidolgo- 
zású fatalpon. Ideális látvá- 
nyos dekorációk készítésé- 
hez és figurák jelenetbe  
állításához. Jutazsinórral.
Méret harang: kb. 13 x Ø 7 cm 
Méret talp: Ø kb. 8 cm
30 16 48 per db ................................... 1.120,—

Szóródíszek madarak - fa

Egyik odalon festett, 3D hatás, ideális szórni, 
ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 2 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 75 48 db/cs. ............................... 3.780,—

Szóródíszek virágok - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, ragaszta-
ni, stb., háromféle és kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 3,2 – 5,5 cm 
Vastagság: kb. 4,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 71 60 db/cs. ............................... 3.400,—

Üde tavasz

ÚJ!
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Pomponok -  
pasztell csillám

Pasztellszínű  
puha zseníliagolyók,  
sok színben, részben irizáló  
csillámos szálakkal.
Méret: Ø kb. 15 mm
30 20 01 80 db/cs. ............................... 1.150,—

Szóródíszek virágok mini - fa

Divatos tavaszi színekben, ideális szórni,  
ragasztani, stb., három különböző színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. ................................. 620,—

Szóródíszek Mago - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., hatféle és két színben.
Méret: Ø kb. 2,6 – 3,7 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / világoszöld
60 32 74 144 db/cs. ............................. 3.420,—

Szóródíszek virág Benni - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni  
vagy ragasztani, háromféle.
Méret: Ø kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / korall / narancssárga
60 33 53 72 db/cs. ............................... 3.420,—

Szóródíszek pillangó Benno - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni  
vagy ragasztani, három színben.
Méret: Ø kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / korall / narancssárga
60 33 54 72 db/cs. ............................... 3.420,—

Szóródíszek tulipánok - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni vagy 
ragasztani, kétféle három színben.
Méret: kb. 2,5 x 1,7 x 2,7 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: krém / rózsaszín / sárga
60 33 74 54 db/cs. ............................... 1.080,—

Szóródíszek madár Bambini - fa

Első oldaluk lefestve,  
ideállis szórni, ragasz- 
tani, stb. Ragasztópont- 
tal, négyféle színben.
Méret: kb. 4,5 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / rózsaszín / zöld / kék
60 33 57 72 db/cs. ............................... 3.310,—

Szóródíszek csiga Tilda - fa

3D effektussal, ideális szórni, ragasztani, stb., 
három színben.
Méret: kb. 5 x 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 – 5 mm 
Szín: rózsaszín / zöld / kék
60 33 55 36 db/cs. ............................... 3.820,—

Talpas madár Cori - fa

Aranyos madár 3D kinézettel,  
eleje tollakkal és ággal szépen díszítve.
Vastagság: kb. 2 – 8 mm 
Szín: natúr / fehér / korall
60 33 61 per db ...................................... 770,—
60 33 77 6 db/cs. ................................. 4.140,—

Dekorációs madarak Berta Mini - tollak

Dróton, hat színben,  
ideális sokféle dekorációhoz. 
Méret: kb. 1,8 x 4 cm 
Teljes hossz: kb. 21 cm
60 33 66 12 db/cs. ............................... 2.380,—

Koszorú - rőzse

Kiváló minőségű  
koszorú, meszes és tisztán kidolgozva.
Külső: Ø kb. 15 – 16 cm 
Vastagság: kb. 3 cm 
Szín: meszes natúr
60 30 58 per db ...................................... 630,—

Szalagkészlet virágok - 15 mm

Különböző, színben harmonizáló  
szalagok szőtt peremmel, tekercsenként 5 m.

Szín: iszap / rózsaszín / világoszöld 
Szélesség: 15 mm
60 33 67 3 tekercs/cs. ......................... 3.420,—

TAVASZ 43
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KRE ATIVITÁS A JÖVŐÉRT
FENNTARTHATÓ

01 10

20 30

50 60

Testudo® öko papír füzetborító

A Testudo öko-papír füzetborítókkal minden iskolai  
füzetből egy „no-plastic“ füzet lesz, így egy ökoló- 
giailag értékes alternatívát kínál a hagyományos  
műanyag borítókhoz. Az új füzetborítók rendkívül  
innovatívak és példátlan termékjellemzőkkel  
rendelkeznek:
● 100 % osztrák újrahasznosított papírból 
● kívül biológiailag lebomló biofóliával kasírozott:  
 - folttaszító és nedves ronggyal letörölhető 
 - különösen robusztus és tépésálló 
● klímasemleges, ásványi olaj- és kobaltmentes 
● Ausztriában gyártott 
● hulladékpapírba gyűjthető vagy komposztban  
 100 %-osan biológiailag lebontható
A füzetborítók A5-ös, A4-es illetve quart (195 x 245 mm) méretben kaphatóak és összeilleszthető  
natúrfehér biankó ívekből állnak. Ideális 20 – 60 lapos füzethez. A füzetek színjelzését (a gerincen is)  
és a feliratozást praktikus címkékkel készítjük. Feliratozó címkét (cikkszám 402105..) kérjük hozzáren-
delni! Egy dombornyomott keret segítségével a címke jó helyre ragasztható.  
Természetesen címke nélkül is feliratozhatjuk a  
füzeteket a dombornyomott vonalakon. 
Testudo elnyerte az Európai ökocímkét 
(EU Ecolabel) és a Blauer Engel védjegyet.
Szín: natúrfehér 
Vastagság: 190 g / m²

Füzetméret: DIN A5 (148 x 210 mm)
40 20 94  fix ár, 10 db/cs. ...................................................................................................... 3.020,— 
  fix ár, 50 cs.-tól .......................................................................................................2.660,—
Füzetméret: quart (195 x 245 mm)
40 20 95  fix ár, 10 db/cs. .......................................................................................................3.240,— 
  fix ár, 50 cs.-tól .......................................................................................................2.880,—
Füzetméret: DIN A4 (210 x 297 mm)
40 20 96  fix ár, 10 db/cs. .......................................................................................................3.380,— 
  fix ár, 50 cs.-tól .......................................................................................................3.020,—

Testudo feliratozó címkék

Ezekkel az öntapadó, de mindenekelőtt szép 
és praktikus címkékkel a Testudo öko papír 
füzetborító gyorsan és könnyen felismerhetővé 
válik  a színe és felirata alapján (a hátoldalon is). 
A különböző színes címkék mellett van fehér is, 
amelyet a gyerekek kívánság szerinti színnel kis-
zínezhetnek és megtervezhetnek. Az így készült 
egyedi füzetek a gyerekeknek és a környezetük-
nek is örömöt szereznek.
Teljes méret: 203 x 60 mm 
Feliratmező: 85 x 46 mm
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
piros-30, zöld-50, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
40 21 05 ..  fix ár, 10 db/ív ...................... 180,—

testudo® füzetborító védi a 

természetet és a füzetet!

jó példával 
előljárunk#noplastic

Kezdeményezzen egy ökológi-
ai projektet osztályával vagy 
akár az egész iskolával!

A füzetborítókhoz hasz-
náljunk akrilfestőtollakat 
(pl. Deco Painter cikk- 
szám 501318.., külön- 
böző színekben, vagy 
Posca filctollakat (cikk- 
szám 502179, 502180, 
502182), alkoholos filcet 
vagy színesceruzát.

TIPP

1

HAJTSUK ÖSSZE A FÜZETBORÍTÓT, RAGASSZUK RÁ A CÍMKÉT, KÉSZ!

2 3 4
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KREATIVITÁS A JÖVŐÉRT 45

FESTÉS FASZELETEKRE

Ilyen szép  
a fenntart-
hatóság  

Ecsettisztító, organikus
A növényi alapú hígítómentes és  
szagtalan tisztítószer kimossa a  
friss és régi festékmaradékokat a  
szőrecsetekből. Ezenfelül szőnye- 
gekre és más textíliákra is használ- 
ható folttisztítóként (rejtett helyen  
kipróbálni). Friss ragasztófoltokat,  
bőrtermékek impregnálását (appre- 
túrát) eltávolítja, valamint felülete- 
ket megtísztít olaj és zsír maradékoktól.

50 22 61 250 ml/üveg .......................... 2.500,—

Spárga / zsineg készlet

100 % természetes szálból. 
Vastagság: Ø kb. 0,9 mm (1 x 40 fm) 
 Ø kb. 1,2 mm (2 x 20 fm) 
 Ø kb. 1,8 mm (3 x 10 fm) 
Alapanyag: 100 % len
10 20 06 per cs. ................................... 2.270,—

Ragasztóstift Stic ReNATURE -  
UHU

Az első ragasztóstift, amelynek a tokja 58 %- 
ban megújuló nyersanyagból, fenntarthatóan  
termesztett cukornádból készül, ezáltal hozzá- 
járul a klíma- és környezetvédelemhez. 100 %- 
ban újrahasznosítható. Gyorsan és tartósan 
ragaszt azonnal papírt, kartont, textíliát és akár 
hungarocellt is. Könnyen kenhető, szárazon 
átlátszó és hideg vízzel kimosható. 
Mennyiség: 21 g / stift
40 16 36 per db ...................................... 970,—

Ivópalack - Víz az iskolában
A bécsi önkormányzat „Vízivás  
az iskolákban” nevű példaértékű  
projektjére tervezett palack a több- 
ször használatos ivópalackok  
népszerűsítését támogatja és a  
gyerekeket az egészséges folya- 
dékfogyasztásra ösztönzi. Káros  
lágyítók és BpA nélkül, nem mér- 
gező, semleges ízű és különösen  
ivóvízhez alkalmas. Nagyon  
robusztus, 80 °C-ig mosogatógépben tisztítható, 
bármilyen szénsavmentes ital beletölthető. Extra 
nagy nyílással, kupakkal.
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság: kb. 19 cm 
Űrtartalom: kb. 500 ml 
Alapanyag: tritán (műanyag) 
Szín: átlátszó kék
30 17 31 per db ................................... 1.350,— 
 20 db-tól ............................... 1.260,— 
 75 db-tól ............................... 1.170,—

Ha sok kis ember sok kis helyen 
sok kis dolgot tesz, akkor a  
világot meg tudja változtani!

AL APANYAG
Nature festék készlet - KREUL

A vízbázisú Nature festék különösen természetkímélő. A festék receptjétől a csomagolásáig min-
den jól átgondolt, ezzel felelősségteljesen hozzájárulunk a fenntartható jövőhöz. Nature optimális 
papírra, kartonra, kiszáradt betonra és agyagra. Természetes anyagokat, mit pl. fát, köveket, 
dióhéjat és kagylókat is színezhetünk.
● vízbázisú 
● matt, krémes, gyorsan száradó, nem fakuló 
● a recept 84 %-a fenntartható, természetból származó nyersanyagokat tartalmaz 
● az üveg 27 %-ban hulladék üvegből készül és 100%-ban újrahasznosítható 
● a csavaros kupak 85 %-ban műanyag hulladékból készül 
● a címke 30 %-ban újrahasznosított rostokból áll 
● a festék tisztességes és biztonságos körülmények között készül

Tartalom: 
● 4 üveg, egyenként 50 ml (korall, óceán, eukaliptusz, kavics)
50 23 91 per cs. ....................................................................................................................5.760,—

Faszeletek  
natúr - nyírfa

Csodálatos előnyös csomag különböző méretű 
nyírfaszeletekkel. Ideális sok barkácsmunká- 
hoz mint pl. mozaik, képek és natúr dekoráci-
ókhoz. Kisebb repedések vagy kéregleválá- 
sok előfordulhatnak.
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. .................................. 3.200,—

Fényes lakk kijelölő - EDDING

Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm 
Tollszélesség: kb. 0,8 mm (kerek hegy) 
Szín: fehér
50 22 96 01 per db .............................. 1.400,— 
 10 db-tól .......................... 1.310,—
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VIASZTERÍTŐ

Újrahasználható
Ezzel a csodás alternatívával műanyag- és alumíniumfólia 
helyett nem csak viaszterítőt, hanem üveg poháralététet és 
uzsonnászacskót is készíthetünk. 

1 A terítőt vágjuk ki a kívánt for-
mára cikk-cakk ollóval. 2 Terítsük 
egy nagy sütőpapírra. 3 Szórjuk rá 
egyenletesen a viaszpasztillákat. 
4 Fedjük le sütőpapírral és addig 
vasaljuk közepes hőmérsékleten 
nyomás és gőz nélkül, míg a vi-
asz megolvadt. Simítsuk közben 
középről kifele. Fordítsuk meg és a 

hátoldalán (további pasztillák nél- 
kül) is vasaljuk ki. A viasz itassa 
teljesen át az anyagot. 5 Húzzuk 
le a sütőpapírt és hagyjuk meg- 
száradni 6 A kész terítő formáz-
ható testmeleggel és könnyen tisz-
títható vízzel és esetleg egy kis 
mosogatószerrel.

AL APANYAG

Méhviaszpasztilla fehér -  
nem mérgező

Kímélő eljárással tisztított  
100 %-os méhviasz, adalékmentes.
Térfogat:  1 l-hez kb. 0,98 kg pasztilla 
 szükséges 
Olvadópont: 61 – 65 °C 
Szín: fehér
30 19 69 200 g/cs. ......................... 4.500,—

Szövetkészlet  BeaLena - Retró

Méret: egyenként kb. 50 x 70 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 138 g / m² 
Mosható: 30 °C-on
50 23 46 5 db/cs. ........................... 5.830,—
 
Cikk-cakk olló Profi - FISKARS
(Cikkszám 201006) lásd főkatalógus 234

Sütőpapír, vasaló, alátét vasaláshoz  
(pl. régi kendő)

További anyagokat  lásd főkatalógusunkban 
az 528. oldalon.

TIPP

A webáruházunkban www.winkleriskolaszer.
hu a terméknél (301969 Méhviaszpasztilla, 
fehér) található egy útmutató videó is.

VIDEÓ

Ilyen egyszerű:

Textilnyomtatás: Készítsük elő a 
munkaalátétet. A textil-ujjfestékkel 
nyomtassunk különböző mintákat, 
íráshoz használjunk textilfilctollat. 
Hagyjuk jól megszáradni. Fixálás: 
Erős vasalással a fonákján (5 perc 
pamutfokozaton). Viaszbevonat: 
Útmutatót lásd fent, mint a 2. – 6. 
pontok alatt olvasható. Szórjunk 
közben a megerősített szegélyre 
néhány pasztillát. 

VIASZOS ASZTALI KÉSZLET

Terülj, terülj asztalkám
AL APANYAG

Asztali készlet I
 
Méret: kb. 45 x 35 cm
50 01 46 per db ................................ 520,— 
 10 db-tól ............................ 490,—
 
Textil-ujjfesték - Mucki - KREUL
(Cikkszám 501340.. kül. színekben) lásd főkatalógus 551. o.

Textilfilctoll Texi mäx Sunny előnyös 
készlet VASTAG, Javana - KREUL
(Cikkszám 500501) lásd főkatalógus 548. oldal

Méhviaszpasztilla fehér
(Cikkszám 301969) lásd fent

Ecset, sütőpapír, vasaló, alátét vasalás- 
hoz (pl. régi kendő) 

Csak appretúra- és öblítőmentes (mosott) 
anyagokra fessünk, szárítsuk és vasaljuk!

FONTOS

újrahasználható 
környezetbarát 
frissen tart

b
b
b

Méhviaszpasztilla szükséglet:
• kendő Ø 15 cm: kb. 4 g 
• kendő 25 x 25 cm: kb. 20 g

MENNYISÉG
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 ÁPOLÓ AJAKBALZSAM

Egyszerűen 
csókolnivaló
Könnyen elkészíthető méhviaszból, olajból és mézből.

1 A főzőlapon készítsünk elő egy 
vízfürdőt. 2 Készítsünk elő egy 
tiszta és száraz lekváros üveget. 
Töltsünk bele 4 EK napraforgó- 
olajat, 2 EK méhviaszpasztillát és 
1 KK mézet. 3 Állítsuk bele a vízbe 
és kevergessük addig, míg min-
den megolvadt. Az üvegbe ne ke-
rüljön víz. Az ajakbalzsam állagát 
úgy ellenőrízhetjük, hogy egy kést 

belemártunk és az ujjunkkal le-
teszteljük. Ha a balzsam túl puha, 
akkor tegyünk hozzá néhány viasz- 
pasztillát. Ha túl kemény, akkor 
keverjünk bele némi olajat még.  
4 Az előkészített dobozkákba tölt-
ve hagyjuk kihűlni. Ha a keverék 
túl gyorsan megkeményedik, akkor 
tegyük ismét a vízbe. 5 Ragasszuk 
a szóródíszeket az akrildobozra.

AL APANYAG

Ajakbalzsam

Méhviaszpasztilla fehér -  
nem mérgező

Kímélő eljárással tisztított 100%-os méhviasz, 
mindenféle adalékmentes, nem mérgező. 
Kitünően használható viaszoskendőhöz, 
természetes, sajátkészítésű kozmetikumhoz 
(kenőcsök, ajakbalzsam), méhviaszgyertyá- 
hoz, bőr- vagy faápoláshoz.
Térfogat: 1 l-hez kb. 0,98 kg pasztilla  
 szükséges 
Olvadópont: 61 – 65 °C 
Szín: fehér
30 19 69 200 g/cs. ......................... 4.500,—
 
Edény és főzőlap vízfürdőhöz, tisz-
ta / száraz lekváros üveg, evőkanál, 
teáskanál, kés
Dobozkák

Akrildoboz fedéllel
Méret: Ø kb. 40 mm 
Magasság: kb. 15 mm
30 01 44 per db ................................ 140,— 
 20 db-tól ............................ 110,—

Szóródíszek virágok  
mini - fa 
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. ............................ 620,—

Szóródíszek virágok  
Ambria - fa
Kétféle, két színben.
Méret: Ø kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 73 48 db/cs. ......................... 1.220,—
 
Barkácsragasztó

KREATIVITÁS A JÖVŐÉRT 47

5 dobozkához• 4 EK bio napraforgóolaj 
• 2 EK (kb. 15 g) tiszta viaszpasztilla 

• 1 EK bio méz • festeni pl. kurkuma 
• illatosítani tiszta illóolaj,  
 bio (óvatosan adagolni!)

HOZ Z ÁVALÓK

Natúr kreatív gyurmakészlet Familie Öck - BECKS

Gyermekgyurma  
minőségi termé- 
szetes összete- 
vőkből (pl. 100 %  
tiszta méhviasz),  
tartósítószerek nélkül. 
A csomagolás természetbarát és újrahasznosítható  
anyagból készült. Becks Plastilin 50 év tapasztalat- 
tal rendelkezik. Kizárólagosan bevizsgált alapanya- 
gokat használnak, ezért a gyermekgyurma a német ‚ 
Spiel Gut ®‘ pecséttel lett kitüntetve. Ezenkívül Becks évek óta támogatja a Freundeskreis  
Menschen e. V. egyesületet, így kiegészítve a mozgássérültek műhelyének hatókörét.  
Made in Germany.
Kartondoboz 10 rúddal, 17 szín egyenként 15 g, útmutatóval.
30 19 80 150 g/cs. .................................................................................................................. 1.760,—
 
Kartondoboz 24 tömbbel, 10 szín egyenként 86 g.
Tartalom: 
● 2 – 2 db fehér, piros, sötétkék, világosbarna,  
 sötétbarna és fekete 
● 3 – 3 db sárga, narancssárga, zöld és világoskék
30 19 81 2.064 g/cs. ............................................................................................................. 13.140,—

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Szövőkártya - méhecske

A szép méhecske motívum elkészítése festéssel 
és szövéssel is szórakoztató. Már a legkisebbek 
is egyszerű lépésekben eltanulhatják a textil 
munka készségeit, ha a méhecske hasát fo- 
nallal kiszínezik. Előnyomtatott és stancolt.
TIPP: Szövőtűt (cikkszám 402178) és kötő- 
 fonalat (cikkszám 501471..) kb. 3,5 m /  
 méhecske kérjük hozzárendelni.
Méret: 21 x 16 cm 
Szín: egyoldalúan fehér 
Vastagság: 400 g / m² 
Szövőszélesség: 7 cm
40 22 07 per db ...................................... 380,— 
 10 db-tól .................................. 340,—

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da
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10 6454

BARKÁCSOLJUNK HÚSVÉTRA

Díszes tojás

HÚSVÉ T SZÍNES TOJÁSOK

AL APANYAG
Fa - tojástartó római

Alapanyag: bükkfa, nyers,  
 tisztán esztergált 
Külső:	 Ø	kb.	45	mm 
Magasság:	 kb.	68	mm
10 01 47 per db ...................................... 290,—

Filc készlet Duo Noris  
Club- STAEDTLER

10	különböző	szín	 
műanyag	tokban.	
Tollvastagság:	 Ø	10	mm 
Tollhossz:	 170	mm 
Vonalszélesség:	kb.	1	és	3	mm
50 07 66 10 db/cs. ............................... 1.040,—

Acryl Color - MARABU 
Az	Acryl	Color	nagyon	krémes,	 
nem	fakul,	egymással	keverhető,	 
szükség	esetén	vízzel	hígítható.	 
nagyon	jól	fed	és	vízállóra	 
szárad	

Színek + számok: 
sárga-10,	levélzöld-54,	cián-64 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus ....................... 940,—

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.	Egy- 
szerűen	elkészíthetőek	anélkül,	hogy	folyékony	
festékkel	bajlódjunk,	természetesen	díszíthet-
jük	a	tojásokat	szalvéta-	vagy	márványozó-
technikával	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. .............................. 1.540,—

Deco Painter - matt MARABU 

Vonalsélesség:	kb.	2	–	4	mm

Színek + számok: 
napsárga-16,	rezeda-52,	tengerészkék-62 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 18 .. per db .............................. 1.210,—

Húsvéti tojásfestő gép

Ezzel	a	praktikus	festőgéppel	lehetséges	
tiszta	ujjakkal	tojást	festeni!	A	húsvéti	tojás-
festéskor	bevetett	gépen	két	nyuszi	tartja	a	
tojást	mancsaikkal.	Így	könnyen	lefesthető	a	
tojás	körkörösen,	csodás	minták	és	effektusok	
megvalósíthatók	ujjlenyomatok	és	pecsételés	
nélkül.
TIPP:	Műanyag	tojásokat	festhetünk	 
	 pl.	akriltfestékekkel	és	-tollakkal,	 
	 plakát-	és	ujjfestékkel.
Alapanyag: fa 
Méret:	 kb.	26	x	9,5	x	4,4	cm
50 24 12 per db .................................. 2.120,—

MINTHA PAPÍRRA 

FESTENÉNK
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Cr az y chicken

HÚSVÉT 49

BARKÁCSOLÁS  
TRANSZPARENSPAPÍRRAL

Tojástánc
Ilyen egyszerű:

Az akrillapocskákat a tollakkal  
saját elképzelés szerint díszítsük  
ki és hagyjuk megszáradni. Ezu-
tán a tojások hátoldalát kenjük be  
szalvétaragasztóval és ragasszunk 
rá 1 x 1 cm-es transzparenspapír 
darabokat. Az egyes papírréte- 
gek közé mindegyre kenjünk még 

AL APANYAG

Akrillapocska - tojás 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 01 01 12 db/cs. ......................... 1.940,—

Transzparenspapír -  
mappa 
Méret: 18,5 x 29,7 cm 
Vastagság: 42 g / m²
40 00 82 10 lap/cs. ........................... 460,—

Happy Effects készlet - KREUL 
Tartalom: 
●	 3	hőre	puffadó	toll,	 
 egyenként 29 ml (napsárga,  
 rubinvörös, neon pink) 
●	 2	csillámos	toll,	 
 egyenként 29 ml (kék, zöld) 
●	 1	metálos	toll	29	ml	(ezüst)
50 24 01 per készlet ...................... 4.140,— 
Szalvétaragasztó Art Potch  
lakk & ragsztó, Hobby Line - KREUL
(Cikkszám	500475)	lásd	főkatalógus,	484.	oldal

szalvétaragasztót egy ecsettel,  
a papírt simítsuk ki és hagyjuk meg- 
száradni. 

Ilyen egyszerű:

Vágjunk	 ki	 egy	 13	 cm-es	 papír- 
korongot és középen hajtsuk  
össze.	Vágjuk	ki	a	csőrt,	a	 farok-
tollat és a taréjt a sablon szerint,  
a lábakhoz stancoljunk ki két  
szívet.	 Egy	 forgófejű	 bőrlyu- 
kasztóval lyukasszunk a testbe  
és	a	szívlábakba	Ø	3	mm-es	 lyu- 
kakat.	A	csőrt	és	a	faroktollat	fog- 
juk össze középen és ragasszuk 
be. A szemekhez ragasszunk ösz- 
sze két vattagolyót ragasztó- 

pisztollyal és a tarajt is ragasz- 
szuk a szemekre. Filctollal fes- 
sünk két pupillát a vattagolyók- 
ra, a szemeket rögzítsük ragasz- 
tóval	a	testre.	A	lábakhoz	fűzzünk	
egy darab fonalat a lyukakba,  
a szíveket kössük rá. 

A sablonok a webáruházunkban találhatóak: 
Barkácstippek: Húsvét / Crazy Chicken

S ABLON

AL APANYAG

Motívumfotókarton -  
Colortime

Motívumfotókarton,  
mindkét oldala nyomtatott,  
10 motívum és szín.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 250 g / m2

40 22 00 200 lap/cs. .................... 14.040,—

Vattagolyó 
Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 25 mm
30 01 65 50 db/cs. ............................ 590,—

Formalyukasztó - szív nagy 
Max. 220 g / m² vastagságú  
papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 2 – 2,5 cm
40 02 70 per db ............................. 1.550,—
 
Pamutfonal Apollo - ELISA
(Cikkszám	501459..	különböző	színekben)	lásd	FK,	88.	o.

Forgófejű bőrlyukasztó
(Cikkszám	200160)	lásd	főkatalógus	34.	oldal

BARKÁCSOLÁS  
PAPÍRRAL
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50

BARKÁCSOLÁS POMPONOKKAL 

Nyúlparádé
Ilyen egyszerű:

Egy darab színes karton (9 x 17 cm) 
egyik oldalára ragasszuk washi 
tape-et. Hátoldalára rajzoljuk ki 
a nyuszi körvonalait és vágjuk ki.  

AL APANYAG

Washi Tape - előnyös csomag 
Kézzel nagyon könnyen  
szakítható ragasztó- 
szalag rizspapírból.
Szélesség: 15 mm 
Hossz: egyenként 10 m
40 21 67 12 tekercs/cs. ................. 4.660,—

Színes karton 220 g/m2
 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: fehér
40 15 17 01 10 lap/cs. .................... 1.530,— 
 10 cs.-tól ..................... 1.400,—

Pompon készítő -  
műanyag

A kész pomponok mérete: Ø kb. 3 és 5 cm
50 22 40 per db ................................ 860,— 
Kötőfonal előnyös csomag
(Cikkszám 502277) lásd főkatalógus 515. oldal

Pamutzsinór / kötözőzsinór - Ø 2,5 mm
(Cikkszám101052) lásd főkatalógus 525. oldal

BARKÁCSOLÁS GYAPJÚVAL 

Húsvéti bárány
Ilyen egyszerű:

Tekerjük körbe többször a fakarikát. 
A fej sablonját vágjuk ki papírból a 
megfelelő méretben, helyezzük a 
fekete filcre és vágjuk ki. Díszítsük 
rezgő szemekkel. Egy darab zsení-
liadrótot vágjunk le és középen haj- 
lítsuk össze. A testet díszítsük fejjel, 
gyapjúval, masnival, csengővel és 
lábakkal.

A pompon készítővel készítsünk 
egy kis pompont és ragasszuk rá, 
ez lesz a farok. A kész nyuszikat 
rögzítsük egy zsinórra.

A sablonok a webáruházunkban találhatóak: 
Barkácstippek: Húsvét / Nyúlparádé

S ABLON

S ABLON

AL APANYAG
Rezgő szemek - kerek 
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 7 mm
30 05 31 45 db/cs. ................................. 360,—

Rezgő szemek - ovális 
Öntapadó hátlappal.
Méret: kb. 17 x 13 mm
30 05 28 45 db/cs. ................................. 790,—

Csengettyű  
kevert csomag 
Akasztóval. 
Méret: Ø kb. 10 – 28 mm 
Szín: arany
60 15 85 100 db/cs. ............................ 3.160,— 
Zseníliadrót
(Cikkszám 301129.. fekete-90) lásd főkatalógus 310. oldal

Kockás szalag Karintia - 5 mm
(Cikkszám 602479.. világoszöld / fehér-51) lásd főkatalógus 558. o.

Szaténszalag készlet mini pöttyös - 10 mm
(Cikkszám 603257) lásd főkatalógus 559. oldal

Fa - bükkfagyűrű 
Alapanyag: bükkfa, nyers

Külső: Ø kb. 70 mm, vastagság: kb. 10 mm
10 19 33 10 db/cs. .............................. 2.030,—
Külső: Ø kb. 100 mm, vastagság: kb. 12 mm
10 19 34 5 db/cs. ................................ 2.430,—

Kötőfonal  Easy - ELISA
 
Vastagság: Ø kb. 3 mm 
Hossz: kb. 130 m 
Alapanyag: 100 % poliakril 
Szín: fehér
50 14 71 01 50 g/gombolyag ................. 540,—

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
Méret: kb. 20 x 30 cm 
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m² 
Szín: fekete
30 11 14 90 10 db/cs. .......................... 1.220,— 
 10 cs.-tól .......................... 1.150,—

HÚSVÉT
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HÚSVÉT 51

1 Egy barkácsszikével felezzünk 
meg 10 spatulát és a vágási felüle- 
tet csiszolópapírral csiszoljuk 
simára. 2 A sajtosdoboz és a spa-
tulák mindkét oldalát akrilfes- 
tékkel tetszés szerint festjük és 
száradni hagyjuk. 3 Állítsuk a saj-
tos doboz alját le, a spatulákat ra-
gasszuk az oldalára és száradás-
hoz egy gumigyűrűvel rögzítsük 
őket, majd helyezzük a fedélt rá  
és ugyanúgy ragasszuk rá. 4 A nyu- 
szifülnek egy fotókarton-tojásra ra-
gasszunk két rezgő szemet és az 
arcát pedig filctollal vagy színes 
ceruzával rajzoljuk fel. Két 12 cm 
hosszúságú zseníliadrótból pedig  
a nyuszifület hajlítsuk meg és rög-
zítsük a nyuszifej hátoldalára.  
5 A fejet ragasszuk a kosárkára.  
A kosarat még szaténszalagbok- 
rétával vagy fotokarton-virágokkal 
díszíthetjük. 

Egyszerű alapanyagokból és némi festékkel egyszerűen és 
gyorsan készíthető egy színes húsvéti kosárka. Így a húsvéti 
tojás keresés különleges szórakozás lesz!

AL APANYAG

Csiszolópapír - tekercs  
Easyroll - SCHULLER

Szélesség: 115 mm 
Tekercs: 4,5 m 
Szemcse: közepes, K 100
20 03 70 per db ................................ 930,—

Barkácsszike / cutter 9 mm -  
SCHULLER

9 mm-es letörhető pengéhez,  
penge állítható, nagyon kedvező áron. 
Hossz: 130 mm
20 02 27 per db ................................ 210,— 
 10 db-tól ............................ 190,—

Vágóalátét - 22 x 30 cm

Méret: 22 x 30 cm, használható  
 DIN A4-es méretig (210 x 297 mm)
20 05 94 per db ............................. 1.400,—

SZER SZ ÁM

 BARAKÁCSOLÁS SPATULÁKKAL

Tarkabarka 
 húsvéti kosárka 

Spatula / barkácsfa 
Méret: kb. 18 x 150 mm 
Vastagság: kb. 1,5 – 2 mm
10 11 87 80 db/cs. ............................ 890,—

Lámpásfedél és talp /  
sajtosdoboz

Méret: Ø kb. 15,3 cm
40 07 88 10 db/cs. ......................... 1.420,— 
 10 cs.-tól ......................... 1.350,—

Acryl Color - MARABU
 
Ez a bársonyos matt festék gyorsan  
szárad és így gyorsan ráfesthető,  
nagyon jól fed és vízállóra szárad.

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, metálos arany-18, 
narancssárga-20, cinóber-31, kárminvörös-33, 
magenta-48, levélzöld-54, lézöld-55, cián-64, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, középbarna-85, 
fekete-90, metálos ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus ................. 940,—

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. .............. 2.810,—
 
Fotókarton - tojások
(Cikkszám 401773) lásd 55. oldal

Rezgő szemek Ø 10 mm – kerek
(Cikkszám 3300532) lásd főkatalógus 315. oldal

Zseníliadrót - kevert csomag
(Cikkszám 300102) lásd főkatalógus 310. oldal

Húsvéti fű
(Cikkszám 600067) lásd főkatalógus 567. oldal

Dekorációs fű fából
(Cikkszám 602288.. pink-43) lásd főkatalógus 567. oldal

Szaténszalag mini pöttyös - 15 mm
(Cikkszám 603035) lásd főkatalógus 559. oldal

Szaténszalag - 3 mm
(Cikkszám 602412.. kül. színekben) lásd főkatalógus 556. o.
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Rovaredény

Ebben a nagy rovaredényben a leggyorsabb  
és legnagyobb rovarokat vagy sőt akár béká- 
kat is szemügyre vehetünk. A kapcsos zár a 
kinyitható, levegőző nagyító fedélen megaka-
dályozza az állatok megszökését, mielőtt még 
alaposan szemügyre vettük volna. A fogantyús 
edényt teljesn ki is nyitható. Ideális ajándéknak 
vagy húsvéti fészekként is használható - játék  
és szórakozás egyben! Két színben,  
színválasztás nem lehetséges.
Méret: Ø kb. 11 cm 
Magasság: kb. 10,5 cm
30 20 02 per db ................................... 1.060,—

Léggömbburok / húsvéti kosár
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Garantált játék  
és szórakozás! Egy  
léggömböt a burok  
belsejébe helyezünk,  
felfújva egy puha, lassú  
mozgású 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 ...................................... 880,—

Léggömbök -  
kevert színek

Méret: Ø kb. 25 cm 
Kerület: 80 – 90 cm 
Szín: kevert színek
30 01 07 100 db/cs. ............................. 2.050,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.020,—

Írókészlet - húsvét

Praktikus négyrészes készlet, ceruza, radírgumi, 
hegyező és vonalzó.
Ceruzaforma:  kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,2 mm 
Bélvastagság:  Ø 2 mm 
Ceruzahossz:  kb. 178 mm 
Keménység:  HB 
Radírgumi méret: kb. 50 x 7 mm 
Hegyező méret:  kb. 25 x 15 mm 
Vonalzó hossz:  kb. 150 mm
50 24 22 per cs. ...................................... 990,—

Kreatívcsomag - nyuszi

Saját elkészítéshez. Már csak az előre elké-
szített vattarészeket és a barkácsrészeket  
kell összeragasztani és kedves,  
csodás figurák keletkeznek.
TIPP: Barkácsragasztó (cikkszám 400025)  
 rendelhető.
Tartalom: 
● vattatest 
● vattaarc 
● méretre vágott fülek és kis vattarészek 
● képes útmutató
Kész figuraméret: kb. 10 cm
30 20 06 3 db/cs. ................................. 1.030,—

Szaggatóformák
Alapanyag: nemesacél

Nyúl
Méret: kb. 7,5 cm
30 09 51 per db ...................................... 940,—

Tojás
Méret: kb. 5,5 cm
30 09 52 per db ...................................... 940,—

Papírtáska pasztellszínek - papír

Divatos táskák hét színben.
Méret: 18 x 21 x 8 cm 
Vastagság: 110 g / m2 
Színek: barack, rózsaszín, citrom, men- 
 ta, türkiz, szürke, iszapszürke
40 19 79 7 db/cs. ................................. 1.400,—

Húsvéti kert
Csörgő - tojások

Ezek a tojások egy csodás meglepetést tarto- 
gatnak: A ritmus bennük van! Kis golyókkal 
megtöltve, amik ritmikusan csörögnek,  
ha megrázzuk. Egy kedves ajándék a hús- 
véti fészekbe, ami zenei örömet kínál hosszú 
időre. Négy színben.
Alapanyag: műanyag 
Méret: Ø 4 x 5,7 cm 
Szín: piros / pink / kék / zöld
30 20 05 4 db/cs. ................................. 1.730,—

Homokozó játék nyúl / húsvéti fészek

Először húsvéti fészek - majd homokozó játék: 
ezek a színes húsvéti nyulak nagy helyet kínál-
nak a húsvéti fűnek, tojásnak, csokoládénak és 
kisebb ajándékoknak. Ha a fészek már üres, 
akkor homokozóként is használhatjuk.  
Egy csodás ajándék! 
Alapanyag: műanyag 
Méret: 15 x 25,5 x 7,5 cm

Négy színben, színválasztás véletlenszerű.
30 20 03 per db ...................................... 540,—

Négy színben,  
(egyenként 3 db sárga, piros, kék, zöld).
30 20 04 12 db/cs. ............................... 5.720,—

IDEÁLIS HÚSVÉ-

TI FÉSZEKNEK: 

JÁTÉK & MÓKA
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HÚSVÉT 53
Aszfaltkréta tojásforma

Praktikus utcai kréták élénk színek- 
ben, különösen alkalmas kis gyerek- 
kezekbe. Könnyen használható jár- 
dán és térköveken, vízzel egyszerű- 
en eltávolítható. 
Méret: kb. 60 mm
50 07 77 6 db/cs. ................................. 1.280,—

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. .................................. 380,—

Húsvéti tojás - hidegfesték

Nagyon színintenzív folyékony festék, hideg víz-
ben való festéshez, tyúk-, kacsa- és fürjtojáshoz. 
Színenként 10 erős színű vagy 20 világos 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. ...................................... 940,—

Műanyag formák, 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. ............................... 1.980,—
Méret: kb. 10 cm
30 01 22 5 db/cs. ................................. 1.870,—

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 fo- 
lyékony festékkel bajlódjunk, természetesen  
díszíthetjük a tojásokat szalvéta- vagy már- 
ványozótechnikával illetve plakát- vagy  
akrilfestékkel.
TIPP: Hozzáillő nyárs (cikkszám 101184  
 vagy 118185) rendelhető!
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 2,5 cm 
Hozzáillő nyárs: Ø 3 mm
30 18 19 12 db/cs. ............................... 1.540,—

Műanyag tojások 
Szép, stabil minőség, kiválóan  
alkalmas ragasztani,  
festeni, stb.,  
törhetetlen.
Furat: Ø 3 mm 
Szín: fehér

Méret: 3,8 cm
30 12 92 50 db/cs. ............................... 1.400,—
Méret: 6 cm
30 12 73 25 db/cs. ............................... 1.480,— 
30 12 74 250 db/cs. ........................... 13.280,— 
30 06 12 1.000 db/cs. ........................ 45.360,—

Műanyag tojás -  
kevert csomag
 

  
8 színben.
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 3 mm
30 11 33 99 16 db/cs. .............................. 970,—

Műanyag tojáshoz illő farúd 

Hossz: kb. 500 mm 
Rúd: Ø kb. 3 mm
10 17 82 10 db/cs. .................................. 360,—

Akasztó műanyag tojásokhoz  
és gömbökhöz
Fémből.
Belső karika: Ø kb. 8 mm
30 01 28 50 db/cs. .................................. 300,—

Hungarocelltojások
 

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

Méret: kb. 45 x 32 mm
30 01 63 per db ........................................ 80,—
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 01 58 per db ...................................... 100,—
Méret: kb. 80 x 60 mm
30 01 46 per db ...................................... 170,—
Méret: kb. 100 x 75 mm
30 01 57 per db ...................................... 250,—
Méret: kb. 120 x 80 mm
30 14 34 per db ...................................... 320,—

Hungarocelltojások - előnyös csomag 
Kedvezű árú csomagolás, durva szemcsézéssel.
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 12 66 24 db/cs. ............................... 1.420,—

Hungarocelltojás - osztható
 
 

 

Finom  
szemcsézéssel  
és perem nélkül.  
Kétrészes,  
belseje üreges.
Méret: kb. 160 x 110 mm
30 06 71 per db ...................................... 540,—

Húsvétitojás - festőgép

Ezzel a praktikus festőgéppel lehetséges tiszta ujjakkal tojást festeni! A húsvéti tojásfestéskor  
bevetett gépen két nyuszi tartja a tojást mancsaikkal. Így könnyen lefesthető a tojás körkörösen, 
csodás minták és effektusok megvalósíthatók ujjlenyomatok és pecsételés nélkül.
TIPP: Műanyag tojásokat festhetünk pl. akriltfestékekkel és -tollakkal, plakát- és ujjfestékkel.
Alapanyag: fa 
Méret: kb. 26 x 9,5 x 4,4 cm
50 24 12 per db ......................................................................................................................2.120,—
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Elkészítési példa

HÚSVÉT54

Szétnyitható  
kártyakeret -  
ovális kivágás

A legjobb kártyaminőségben.  
Fehér fedőlappal a betét lezárásához, borítékkal. 
Méret: 11 x 15,5 cm 
Kivágás: 8 x 11,5 cm 
Vastagság: 250 g / m2

40 01 74 per db .......................................110,— 
 10 db-tól .................................. 100,— 
 100 db-tól .................................. 80,—

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. ................................... 2.340,—

Fotókarton - tojások

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

40 17 73 100 db/cs. ............................. 2.160,—

Dizájn matrica - nyulak

Műanyag matrica arany metálos effektussal.
Méret: kb. 0,8 – 3,7 cm 
Mennyiség: 49 matrica
40 21 70 per cs. ...................................... 460,—

Matrica - húsvéti tyúkok

Műanyag matricák arany metálos effektussal.
Méret: kb. 0,9 – 3,5 cm 
Mennyiség: 31 matrica
40 20 75 per db ...................................... 460,—

Tojásnyúl - karton

 

Nyúl formájú keret, egy (kb. 6 cm) tojáshoz illik, 
vagy más húsvéti dekorációhoz. Kartonból stan-
colt ív, szépen kivágott, festeni, ragasztani, stb. 
TIPP: Fehér műanyag tojást (cikkszám 301273), 
 barna műanyag tojást (cikkszám  
 30127580), színes műanyag tojást  
 (cikkszám 30113399) vagy akriltojást  
 (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

1 ív = 4 nyuszi és 4 tojás kartonból!
40 16 86 per ív ........................................ 560,— 
	 25	ívtől ..................................... 490,— 
	 100	ívtől ................................... 410,—

Mini táskák - nyuszi

Kreatív csomag fotókartonból, ötféle színben,  
45 stancolt rész 5 táskához, útmutatóval.
H x Sz x M: kb. 13 x 18 x 7 cm 
Vastagság: 300 g / m² 
Szín: fehér, krém, világosbarna,  
 középbarna és sötétbarna
40 21 94 5 db/cs. ................................. 2.120,—

Hímzőkártya	-	nyúl

    
              

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

40 01 32 per db ...................................... 120,— 
 10 db-tól .................................. 100,—
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Barkácsoljunk húsvétra

05___Ostern_HU.indd   54 02.12.2020   15:13:47



44 88 99

01 08 10 20 30

50 60 72 80 90

HÚSVÉT 55

AL APANYAG Midigyöngyök vödör -  
HAMA

Gyöngy: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: kb. 10.000 gyöngy 
Szín:	 fehér,	krém,	bézs,	bőrszín,	 
 sárga, narancssárga, világos- 
 piros, piros, világoszöld, zöld,  
 olívazöld, türkiz, világoskék,  
 kék, lila, liláspiros, szeder,  
 világosbarna, barna, vöröses- 
 barna, fekete, szürke
30 07 49 per cs. .................................. 5.360,—

Csipesz 
Hossz: kb. 15 cm
20 06 93 per db ..................................... 630,—

Fotókarton - tojások

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

40 17 73 100 db/cs. ............................ 2.160,—

Barkácsragasztó

Mennyiség:	 90	g	/	flakon
40 02 98 per db .................................. 1.150,—

Midigyöngy csomag –  
HAMA

Gyöngy: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: kb. 3.000 db

Színek + számok: 
fehér-01,	világosrózsaszín	/	bőr-08,	sárga-10,	
narancssárga-20, piros-30, zöld-50, kék-60,  
lila-72,	barna-80,	fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 17 29 .. per cs. ............................... 1.470,—

Midigyöngy csomag - HAMA

Gyöngy: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: kb. 6.000 db
 

Színek + számok: 
pasztell mix-44,  
átlátszó	csillogó	mix-88,	telített	szín	mix-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 77 .. per cs. ............................... 2.930,— 
	 6	cs./színtől ...................... 2.790,—

Midigyöngy	alaplap	-	HAMA
Figyelem: Az alaplap kizárólag HAMA Midi 
gyöngyökhöz használható! !

Nyúl
Méret: kb. 12,5 x 9 cm, szín: fehér
30 19 05 per db ..................................... 460,— 
	 10	db-tól ................................. 430,—

Tojás
Méret: kb. 12,5 x 10 cm, szín: fehér
30 17 42 per db ..................................... 500,— 
	 10	db-tól ................................. 470,—

Négyzet
Méret: kb. 14,5x14,5 cm, szín: átlátszó
30 07 54 per db ..................................... 540,— 
	 10	db-tól ................................. 510,—

Vasalópapír	-	HAMA

Speciális vasalópapír,  
a Hama maxi és midi  
gyöngyök vasalásához.  
A	vasalást	a	felnőttek	 
végezzék el. 
Méret:	 kb.	41,2	x	18,7	cm
30 01 99 4 db/cs. ................................... 900,—

Egy csipesz megkönnyítheti a gyöngyök 
elhelyezését az alaplapon.

TIPP

 VASALHATÓ GYÖNGYÖK

Színes  
gyöngyvilág

Helyezzük a vasalható gyöngyöket 
az alaplalpra. Helyezzük a vasalható 
papírt a kész motívum felé. A vasalót 
fűtsük	 fel	 középső	 fokozatra.	 Vasal-
junk pár másodpercig a papír felett ad-
dig, amíg a vasalható gyöngyök meg- 
olvadtak.	Hagyjuk	kihűlni	és	vegyük	le	
az alaplapról. A kész motívumot bar-
kácsragasztóval a tojás fotókartonra 
ragasztjuk. 

Ilyen egyszerű:
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Papírmasé - tojástartó

Stabil fél tojás,  
ideális festeni, ragasztani, stb. 
Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 4 cm
40 16 82 10 db/cs. ............................... 1.830,—

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 ...................................... 570,—

Papírmasé - táska tojás

Nagyon stabil, papírzsinór füllel, sokoldalúan 
használható pl.: táskának, ajándék csomago-
lására, stb. 
Méret: kb. 11,5 x 9 cm 
Szélesség: kb. 6,5 cm
40 06 81 per db ...................................... 500,—

Húsvéti fű

Dekorációs  
fű papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .................................... 320,—

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. ............................... 3.280,—

Füles kosárka
 

 

Előstancolt kosárka  
kartonból, barkács- 
leírással. 
Méret:  kb. 13 x 14 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 7 cm 
Vastagság:  220 g / m2 
Szín:  fehér
40 08 78 20 db/cs. ............................... 2.860,—

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 ...................................... 120,— 
 10 db-tól .................................. 100,— 
 100 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 ........................................ 380,— 
 25 ívtől ..................................... 340,— 
 100 ívtől ................................... 320,—

Ugorj a kosárba!
Papírmasé - tojás

Nagyon stabil,  
ideális megtölteni,  
dekorálni, stb.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 12 cm
40 20 42 per db ...................................... 950,—

Húsvéti kosárka

Előstancolt  
kosárka erős  
hullámpapírból.
Méret:  kb. 11 x 6,4 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 5 cm 
Vastagság:  1,6 mm 
Szín:  fehér
40 19 37 per db ...................................... 200,—

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 a fülekkel: kb. 21 cm 
Szín:   fehér 
Vastagság:  300 g / m2

1 ív = 1 doboz!
40 18 51 per ív ........................................ 330,— 
 20 ívtől ..................................... 310,— 
 100 ívtől ................................... 290,—
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HÚSVÉT 57

BARKÁCSOLÁS VARRÓCÉRNÁVAL

Cérnába hálózva 
Ilyen egyszerű:
Ragasszunk fel a tojás alsó és 
felső peremére egy-egy fagyön- 
gyöt. Kásagöngytűvel fűzzünk 
fel kb. kb. 20 – 25 szalmagyön-
gyöt egy színes varrócérnára.  
A cérnát csomózzuk a felső fa- 
gyöngyre és a cérnát újra és új- 

 BARKÁCSOLÁS  
 PAPÍRRAL

Tojás- 
nyulak
Ilyen 
egyszerű:

A tojástartónak egy kb 13 x 4 cm-
es papírcsíkot összeragasztunk és 
két facsipesszel rögzítjük. Ügyel-
jünk a tojás méretére is! A nyuszi-
füles résznek egy kb. 12 x4 cm-es 
csíkot készítünk, majd szemmel, 

szájjal és orcával ellátjuk és mint 
a tojástartót összeragasztjuk. 
Ragasszuk a nyúlfüleket rá és a  
nyuszifület rögzítsük a tojástartóra. 
Egyenként egy-egy pompont ra-
gasztunk orrnak és faroknak. 

AL APANYAG
Színes karton 220 g/m2

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

 

 
Színek + számok: 
szalmasárga-11, banánsárga-15, narancs- 
sárga-20, okkersárga (világos narancssár- 
ga)-25, élénkpiros-30, rózsaszín-40, világos- 
zöld-51, fenyőzöld-58, óceánkék-63, király-
kék-69, orgona-72, csokoládébarna-87 
A színek számát kérjük megadni!
csomag = 10 egyszínű lap!
40 15 17 .. 10 lap/cs. .................... 1.530,— 
	 10	cs./színtől .............. 1.400,— 
Pomponok - csillám pasztell
(Cikkszám 302001) lásd 43. oldal

Ragasztóstift - WINKLER
(Cikkszám 402112) lásd főkatalógus 343. oldal

Csipesz - fa natúr
(Cikkszám 101616) lásd főkatalógus 148. oldal

ra a két fagyöngy között alul és 
felül keresztbe, a tojás köré fe- 
szítsük. Eközben a felfűzött 
szalmagyöngyöt beiktatjuk és 
egyenletesen elosztjuk. Majd a 
cérnavéget az egyik fagyöngyön 
elcsomózzuk. 

AL APANYAG

Szalmagyöngy,  
üveg - doboz

Kreatív munkákhoz és fűzéshez: a sokszínű 
szalmagyöngyökből gyöngycsillagokat, fül- 
bevalókat, láncokat, karkötőket, stb. készít- 
hetünk. Fülbevaló alap (4 db), lánckapocs  
(4 csavaros és 4 rugós) és gumi (kb. 2,2 m).
Hossz: 6 mm 
Furat: Ø kb. 1 mm 
Tartalom: kb. 150 g
70 09 80 per db ............................. 1.190,—

Kásagyöngytű

Hajszálvékony drót  
hajlítható tűfokkal.  
Hossz: kb. 10 cm
70 00 06 10 db/cs. ............................ 880,—

Varrócérna
 
Szálvastagság: 120 
Alapanyag: 100 % poliészter 
Mosható: 95 °C-ig

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, fűzöld-55,  
királykék-69, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 66 .. kb. 1.000 m/tekercs ...... 760,—
 
Műanyag	tojás	matt
(Cikkszám 301819) lásd 48. oldal

Fagyöngy - Ø 10 mm
(Cikkszám 700662.. kül. színekben) lásd főkatalógus 608. o.

Alacsony	hőmérsékletű	ragasztópisztoly	
Creativ Low Melt - UHU
(Cikkszám 400380) lásd főkatalógus 351. oldal
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HÚSVÉT58

YOUR STORY IN A BOX

Húsvéti  
érzések
Ragasszuk be a papírt a háttérnek és a nyuszipárt. A feliratot, szíveket és 
a szövegbuborékot fessük fehér papírra, esetleg színezzük és vágjuk ki. 
Egy 3D hatás elérése érdekében több ragasztópárnával rögzítsük. Végül 
a filcfüvet és a dekorációs részeket ragasszuk fel.

Ilyen egyszerű:

El
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da

TER MÉK -  TIPP

Barkácskészlet - Húsvét 
6 akasztható csibéhez.
Tartalom: 
● hungarocell tojás 
● kötött tömlő  
● rezgő szemek, tollak 
● csőrök, lábak  
● szaténszalag
30 19 62 per cs. .................................................................................................................2.660,—

AL APANYAG

Papírmasé -  
3D keret

Méret: kb. 29,6 x 22,7 x 4 cm 
Mélyedés: kb. 22,7 x 15,2 x 3,5 cm
40 21 61 per db ............................. 1.580,—

Filcszalag fű - 20 mm

Hossz: 2-szer, egyenként kb. 100 cm 
Magasság: kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
60 04 84 per cs. ................................ 750,—

Szóródíszek virágok mini - fa 
Három színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. ............................ 620,—

Szóródíszek madár Bambini - fa

Első oldaluk lefestve, ideállis szórni, ragasz- 
tani, stb. Ragasztóponttal, négyféle színben.
Méret: kb. 4,5 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / rózsaszín /  
 zöld / kék
60 33 57 72 db/cs. ......................... 3.310,—

Szóródíszek virág  
mix színes - fa 

Kétféle és  
három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / világoszöld /  
 világoskék
60 32 72 54 db/cs. ......................... 1.760,—

Talpas  
nyuszipárok - fa

Aranyos kis  
nyuszipárok  
3D effektussal,  
elől szépen  
díszítve, kétféle.
Méret: kb. 14,5 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 4 – 6 mm 
Szín: natúr / fehér / világoszöld
60 33 59 4 db/cs. ........................... 1.620,—

Másolópapír - Impact, 160 g / m²
(Cikkszám 400631) lásd főkatalógus 354. oldal

Ragasztópárna - FOLIA vastagság 0,5 és 1 mm
(Cikkszám 400919) lásd főkatalógus 350. oldal

Alkoholos filc 0,6 mm - STAEDTLER
(Cikkszám 501986) lásd főkatalógus 434. oldal

Rózsaszín filctoll

Húsvéti üdvözlet a legkedve-
sebbeknek, figyelmességként 
vagy csak spontán - meséld 
el a történeted!
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HÚSVÉT 59

Egyszerűen és gyorsan készíthetünk egy hatásos pasztell- 
csodát. Ezekből a színekből olvadás után egy egyedi szín- 
kavalkád lesz. Ez nagyon jól illik a Shabby Chic trendhez.

Tojások márványozása
1 Az edényt töltsük meg vízzel, ami 
ne legyen túl hideg. Az edény any- 
nyira mély legyen, hogy a festendő 
tárgy teljesen belemerülhessen. 
Húzzunk védőkesztyűt és rázzuk 
fel jól a festéket. 2 Csepegtessünk 
színenként 4 – 5 csepp festéket a 
víz felszínére. Szép színátmenetet  
akkor érhetünk el leginkább, ha 3 – 4 
különböző színt használunk. Az így 
keletkezett zárt festékfelületbe húz-
zunk egy nyárssal mintát, vagy hagy- 
juk egyszerűen így a színfoltokat.  
3 A műanyag tojásokat szúrjuk rá 
a fanyársakra és merítsük telje-
sen egy könnyed csavarással las-
san a festékes edénybe. Mielőtt 
kivesszük, fújjunk a vízfelületre, 
így elkerülhetjük azt, hogy a feles-
leges festék mégegyszer a tárgy-
ra ragadjon. Húzzuk ki gyorsan a 
vízből és hagyjuk jól megszárad-
ni. Végül távolítsuk el egy konyhai 

törlővel a megmaradt festékréteget 
a vízfelületről.
 
Húsvéti koszorú
1 A drótkarikára rögzítsük az eu-
kaliptuszágat rá dróttal. 2 A fa 
fenyőágakat és néhány műanyag 
tojást fessünk le krétafestékkel 
és hagyjuk megszáradni. 3 A ko- 
szorút díszítsük tavasziasra, min- 
den díszítőelemet rögzítsünk ala-
csony hőmérsékletű ragasztó- 
pisztollyal és pamutzsinórral.

Nyárs / sasliknyárs - fa
 
Hossz: kb. 250 mm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
10 11 84 250 db/cs. .......................... 830,— 
Virágdrót
(Cikkszám 602145.. zöld-50) lásd főkatalógus 579. oldal

Ragasztópisztoly, alacsony hőmérsékletű, 
Creativ Low Melt - UHU
(Cikkszám 400380) lásd főkatalógus 351. oldal

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Márványozó festék Easy Marble 
kezdő készlet, pasztell - MARABU

Kiváló márványozó festék merítő márványo- 
záshoz, amivel gyorsan és egyszerűen gyö- 
nyörű márványhatást varázsolhat kedvenc 
tárgyára. Nem képez cseppeket, kitűnő or-
ganikus élelmiszer alapú minőség. Alkalmas 
műanyaghoz, üveghez, akrilüveghez, fához, 
papírmaséhoz, kifújt tojáshoz, műanyag da- 
rabokhoz, gyertyákhoz, fémhez, hungarocell-
hez, sok anyaghoz, selyemhez, japán papír- 
hoz, stb. DIN A5-nél nagyobb formátumok- 
nál tapétaragasztót ajánlunk alapozáshoz.
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 15 ml,  
 kristálytiszta, tópszín rozé, lila,  
 fagyöngy, szürkéskék, szürke 
● lépésről lépésre leírással
50 24 16 per készlet ...................... 5.020,—

Műanyag tojások
Furat: Ø 3 mm 
Szín: fehér

Méret: 3,8 cm
30 12 92 50 db/cs. ......................... 1.400,—
Méret: 6 cm
30 12 73 25 db/cs. ......................... 1.480,— 
30 12 74 250 db/cs. ..................... 13.280,— 
30 06 12 1.000 db/cs. .................. 45.360,—

Akriltojás

Kétrészes, kristálytiszta.
Méret: kb. 6 cm
30 01 23 10 db/cs. ......................... 1.980,—
 
Fémkarika bevonatos - Ø 20 cm
(Cikkszám 300070) lásd főkatalógus 322. oldal

Szóródíszek nyuszi Prima - fa
(Cikkszám 603360) lásd 62. oldal

Eukaliptusz fenyő ág - textil / műanyag
(Cikkszám 603300) lásd főkatalógus 607. oldal

Fenyőág - fa
(Cikkszám 603309) lásd főkatalógus 606

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. kül. színekben) lásd főkatalógus 473. o.

Pamutzsinór készlet - Ø 2 mm
(Cikkszám 603158) lásd főkatalógus 564. oldal

MÁRVÁNYOZÁS 
így működik

ÚTMUTATÓ

 MÁRVÁNYOZÁS

Pasztell színjáték
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HÚSVÉT60

Fa - összeilleszthető  
húsvéti kosárka

Ezt a kis formás  
kosárkát pillanatok  
alatt összeilleszthetjük.  
A kosárka helyet kínál  
kellemes meglepetések- 
nek. Ideális díszíteni színes  
ceruzával, filctollal, akril- vagy vízfestékkel.  
A jobb stabilitás érdekében a részeket ragasz-
tóval rögzíthetjük. Fogantyúnak használhatunk 
zseníliadrótot. 
Méret: kb. 10,8 x 7,8 x 12,2 cm 
Belső: kb. 9 x 7 cm
10 23 85 per db ...................................... 670,—

Fa - ovális

Ideális a különböző elkészítési lehetőségekhez 
(festeni, ragasztani, mozaikozáshoz, égetés- 
hez, stb.). 
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 6 x 8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 12 95 per db ...................................... 200,—

Fa - hímzőmotívum húsvéti tojás
Szép kihímezhető motívumok  
valamivel nagyobb furat átmérő- 
vel és ráccsal, kifejezetten a  
kisebb gyermekeknek fejlesztve.
Méret: kb. 3,4 x 4,8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Sűrűség: kb. 2 lyuk / cm 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlat: tompa hímzőtű (cikkszám 500199) 
Fonalajánlat: osztott hímzőfonal  
 (cikkszám 501460..)
10 19 44 12 db/cs. ............................... 1.220,—

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 ...................................... 990,—

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 ...................................... 860,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben

Tömör, stabil nyúl, a pontos vágásnak 
köszönhetően a kis nyulat kissé kitolhatjuk  
vagy ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 2.120,—

Húsvéti dísz
Fa - fűzőforma  
húsvéti állatok

Befűzhetjük (hímezhetjük) csak a külső vonalakat, 
vagy kifeszítjük a szálakat a belső motívumra 
(feszítőtechnika). 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 8 x 10 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm
10 19 41 3 db/cs. .................................... 930,—

Fa - barkácskészlet nyuszi
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ideális barkácsmunka a kisebb gyermekeknek, 
mivel a részeket már csak össze kell ragasztani. 
Tartalmaz minden részt 3 nyuszi elkészítéséhez, 
az arca már rá van festve. 
Méret: kb. 6,5 cm
10 11 66 3 db/cs. ................................. 1.040,—

Fa - hímzőkártya húsvéti nyúl

Kiváló minőség fából, lézervágott szélekkel, 
szép motívummal és felirattal. 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: tompa hímzőtű (cikkszám 500199) 
Fonalajánlat: kötőfonal Easy (cikkszám 501471..) 
 vagy pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 82 per db ...................................... 450,—El
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Elkészítési példa
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HÚSVÉT 61

Ugrifüles AL APANYAG

Fa - talpas nyuszi
Ezt a kedves nyuszit egy  
alaplapba illesztjük. 
Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 89 per db ................................ 530,—

Szóródíszek virág mix színes - fa 
Kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / v.zöld / v.kék
60 32 72 54 db/cs. ......................... 1.760,—

Műanyag tojások
Méret: 3,8 cm 
Furat: Ø 3 mm
30 12 92 50 db/cs. ......................... 1.400,—
 
Gyöngyfestő - toll
(Cikkszám 501351.. kül. színekben) lásd főkatalógus 471. o.

Színes ceruzák
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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 ...................................... 140,—

Fa - bábú figura 70 mm

Alapanyag: bükk, nyers, szépen esztergált 
Külső: Ø kb. 30 mm 
Fej: Ø kb. 25 mm 
Magasság: kb. 70 mm
10 01 69 per db ...................................... 250,—

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. ................................. 2.370,—

Fa - húsvéti akasztós dísz

Kedves húsvéti motívumok lézerezett kontúrokkal 
és lézerrel vágott élekkel. Natúr, ideális festeni.
TIPP: A legkisebbek színes ceruzával is kifest- 
 hetik, különben akrilfestéket- vagy tollat,  
 de víz- vagy temperafestéket is használ- 
 hatunk (ne túl nedves). 
Méret: kb. 5,5 – 7,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 82 7 db/cs. .................................... 810,—

Fa - tojás akasztós dísz, tavaszi hírnök

Lézerrel vágott kontúrokkal. Háromféle. 
Méret: kb. 9,3 x 7 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm
10 20 87 3 db/cs. .................................... 710,—

Fa - akasztós dísz húsvéti nyúl

 

Kedves húsvéti nyulak világos fenyőfából. Ideális 
gyermekeknek festéshez és saját elkészítéshez. 
Tartalom: 6 fa akasztós dísz, 6 szalag 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
10 20 77 6 db/cs. .................................... 900,—

Fa- pomponkészlet -  nyuszi

Ha ezt a két farészt  
fonallal körbetekerjük,  
akkor egy  szeretetre  
méltó nyuszit készíthe- 
tünk. Ilyen egyszerű:  
fektessük a két részt  
egymásra, tekerjük  
körbe fonallal. vágjuk  
fel és kössük meg egy  
zsinórral a két falap  
között. 
TIPP: Kötőfonal (cikkszám 501471..  
 kb. 15 – 20 m / nyúl) rendelhető.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 11 x 9,5 cm 
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 89 per készlet ............................... 400,—
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HÚSVÉT62

Csibék - zsenília
Édes kis bolyhos  
csibék, ideális  
húsvéti dekoráció.
Méret: kb. 3 cm
60 33 34 12 db/cs. ............................... 1.080,—

Csibe pálcán -  
bolyhos, 

Bolyhos, mókás  
csibe színes  
szemüveggel.  
Véletlenszerű  
motívumválasztás.

Méret: kb. 4,5 cm 
Teljes hossz: kb. 20 cm
60 31 81 per db .............. 200,— helyett 180,—

Csipesz - nyuszi

Fanyuszi facsipeszen,  
ideális húsvéti dekoráció,  
húsvéti tasakok lezárásához, stb.
Méret: kb. 50 x 20 mm
10 24 29 6 db/cs. .................................... 900,—

Nyuszik Hardy -  
polirezin

Klasszikus dizájn, négyféle.
Méret: kb. 5 x 7,5 – 7 x 6 cm
60 33 62 8 db/cs. ................................. 4.140,—

Szóródíszek húsvét - fa

Szép, kis húsvéti motívumok tojáskeretben. 
Ideális szórni, ragasztani, stb., három színben.
Méret: kb. 2,3 x 3,2 cm 
Szín: rózsaszín / sárga / türkiz
60 32 85 15 db/cs. .........840,— helyett 760,—

Szóródíszek madár Bambini - fa

Első oldaluk lefestve,  
ideállis szórni, ragasz- 
tani, stb. Ragasztóponttal,  
négy színben.
Méret: kb. 4,5 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / rózsaszín / zöld / kék
60 33 57 72 db/cs. ............................... 3.310,—

Akasztós dísz tojás Hasi - fa

Mindkét oldala festett, első oldal díszitve,  
pamutzsinórral akasztható, kétféle.
Méret: kb. 7 x 5,5 cm 
Teljes hossz:  kb. 15 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / szürke árnyalat
60 30 65 12 db/cs. .... 2.930,— helyett 2.640,—

Nyuszifül - fém / rozsda

Ideális fatörzsbe tűzni,  
így egy szép nyuszit  
készíthetünk. Kiváló  
minőségű nemesrozs- 
da minőség, nem  
pattog le.
TIPP: Nyírfatörzs  
 (cikkszám 102204) 
 rendelhető.
Méret: kb. 10 x 15 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm
60 32 91 per db ................................... 1.190,—

Nyúlparádé
Szóródíszek virágok mini - fa

Ideális szórni, ragasztani, stb., három színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. .................................. 620,—

Csengettyű Ø 15 mm

Méret: Ø 15 mm 
Szín: citrom
60 31 86 51 per db .................................. 180,—

Húsvéti tojások szóródíszek - fa

Kedves húsvéti tojások kivágott mintákkal. Tisz-
tán kidolgozva a lézervágásnak köszönhetően, 
ideális szórni vagy ragasztani, háromféle.
Méret: kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Szín: natúr
60 33 72 48 db/cs. .................................. 860,—

Szóródíszek nyuszi Prima - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideális szórni,  
ragasztani, stb. Háromféle két színben.
Méret: kb. 2 x 4, 3,2 x 4 és 4 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 33 60 60 db/cs. ............................... 3.130,—
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Fuss, nyuszi, 
fuss

AL APANYAG

Fa - bábú figura
Alapanyag: bükkfa 
Külső:	 Ø	kb.	35	mm 
Fej:	 Ø	kb.	25	mm
10 11 63 magasság 100 mm/per db ...380,—
10 11 64 magasság 120 mm/per db ...410,—

Filcszalag fű - 20 mm

Hossz:	 2-szer,	egyenként	kb.	100	cm 
Magasság:	 kb.	20	mm 
Vastagság:	 kb.	2	mm
60 04 84 per cs. ................................ 750,—
 
Szóródíszek virágok mini - fa
(Cikkszám	603080)	lásd	62.	oldal

Szóródíszek húsvéti tojások - fa
(Cikkszám	603372)	lásd	62.	oldal

Akrilfesték

Nyuszi akasztós dísz - fa

Tisztán	kidolgozott	a	lézer- 
vágásnak	köszönhetően,	 
pamutszalaggal	akasztható.
Méret:	 kb.	8	x	3,5	cm 
Vastagság:	 kb.	3,5	mm 
Teljes	hossz:	 kb.	13	cm
60 33 71 2 db/cs. .................................... 430,—

Talpas birkák - fa

Mókás	birkák	 
3D	effektussal,	 
eleje	szépen	 
díszítve.
Méret:	 kb.	9,5	x	6,5	cm 
Vastagság:	 kb.	4	–	8	mm 
Szín:	 natúr	/	fehér
60 33 56 per db ...................................... 450,— 
60 33 76 10 db/cs. ............................... 3.420,—

Talpas  
madár - fa

Előkelően	 
díszített	szép	 
madár,	 
aranyszínű	 
szalaggal.
Méret:	 kb.	11,5	x	13	cm 
Vastagság:	 kb.	1	cm 
Szín:	 natúr	/	rózsaszín
60 33 04 per db ...................................... 790,—

Csirkecsalád 2 az 1-ben - MDF

Masszív,	stabil	csirkecsalád	kakassal,	tyúk	
csibével	-	egyenként	egy	tojással.	Az	első	
oldala	kedvesen	díszítve.	A	precíz	vágásnak	
köszönhetően	a	tojások	kivehetőek.
Méret:	 kb.	9,8	x	13	és	7,2	x	14,5	cm 
Vastagság:	 kb.	1,5	cm 
Szín:	 natúr	/	fehér	/	világosbarna
60 32 76 per cs. ................................... 1.620,—

Talpas nyuszipárok - fa

Aranyos	kis	nyuszipárok	3D	effektussal,	 
elől	szépen	díszítve,	kétféle.
Méret:	 kb.	14,5	x	4,5	cm 
Vastagság:	 kb.	4	–	6	mm 
Szín:	 natúr	/	fehér	/	világoszöld
60 33 59 4 db/cs. ................................. 1.620,—

Fa - nyuszifej táblával

Nyúlméret:	 kb.	12	x	21	cm 
Táblaméret:	 kb.	19	x	5	cm 
Vastagság:	 kb.	6	mm 
Teljes	hossz:	 kb.	47	cm
10 24 02 per db ................................... 1.080,—

Tojásgyertya színes

Lakkozatlan.	
Méret:	 	 kb.	57	x	45	mm 
Égési	időtartam:	 kb.	6,5	óra 
Színek:	 	 lime,	lila,	sárga,	 
	 	 világos-sárga,	rózsaszín
30 14 65 30 db/cs. ............................... 5.710,—

Vödör Ø 6,5 cm - cink / fém
Kis	vödör,	 
kívül	színesre	lakkozva,	 
ideális	kaspónak,	vázának	 
vagy	virágdíszeknek,	stb.
Méret:	 Ø	kb.	6,5	cm 
Magasság:	 kb.	6	cm 
Szín:	 fehér	/	zöld
60 33 64 per db ...................................... 450,— 
60 33 65 12 db/cs. ............................... 4.100,—

Izlandi moha

Színek + számok:  
natúr-03,	almazöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 23 01 .. 100 g/cs. ........................... 1.150,—

Filczsinór - Ø 4 mm

Vastagság:	 Ø	kb.	4	mm
Színek + számok:  
natúrfehér-01,	világoszöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 30 43 .. 10 m/tekercs ..................... 1.030,—
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EL SŐ ÁLDOZ ÁS
ÜNNEPÉLYESEN ELKÉSZÍTVE

KÁRTYÁK KÉSZÍTÉSE

„Szivárvány - A híd Jézushoz“
Kártya:
Rajzoljunk egy körzővel szivár- 
vány féköröket (kívül) és teljes  
köröket (belül) a szétnyitható kár-
tyára. Félkörök a kártya külsején: 
a távolság ívenként 1 cm legyen  
(a mérést kívülről kezdjük). Belső 
körök: 0,5 cm távolságban (a mé-
rést a középső rész külső élétől 
kezdjük). A szivárványt zsírkrétá-
val színezzük ki. Ragasszuk fel a  
betűs matricákkal a nevünket  
és írjuk hozzá az első áldozás  
dátumát. Szúrjunk kb. 1 cm távol- 
ságra két furatot a szivárvány- 
kör felső harmadába. Hátulról 
fűzzünk be egy darab raffiaszala-
got, elől csomózzuk el és kössünk 
egy bokrétát rá, majd rögzítsük az 
angyalt rá. A kártya lezárásához  
a 4 fül hátoldalán rögzítsünk Multi 
Glue drops-t.
Angyal:
Kerekcsőrű és oldalcsípő fogó 
segítségével összeszereljük. 

AL APANYAG
Energia - angyal 

Sajátkészítésű ajándékdoboz valamint szemé-
lyes üdvözlet mellékelve.
Tartalom:  
● üveggyöngyök 
● szerelőpálcika 
● köztesgyűrűk 
● 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. ................................. 900,—

Ékszerész -  
kerekcsőrű fogó 
Hossz: kb. 120 mm
70 07 77 per db .................................. 1.150,—

Ékszerész -  
oldalcsípő fogó 
Hossz: kb. 111 mm
70 07 78 per db .................................. 1.150,—

Multi Glue drops 
Méret: Ø kb. 4 mm 
Szín: átlátszó
40 10 14 110 db/cs. ............................... 740,—

Szétnyitható kártya virág 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Szín: fehér  
Vastagság: 250 g / m²
40 08 02 per db ..................................... 150,— 
 10 db-tól ................................. 140,— 
 100 db-tól ............................... 120,—

3D zselés matrica nagybetűk A – Z
3D műanyag matrica  
fénylő felülettel.
Méret: kb. 1,7 cm 
Mennyiség: 34 matrica
40 18 19 per cs. ..................................... 340,— 
 5 cs.-tól ................................... 310,—

Zsírkréta -  
EBERHARD FABER

Vastagság: Ø 13 mm 
Hossz: 84 mm

12 különböző szín kartondobozban. 
50 07 37 12 db/cs. .............................. 2.520,—
24 különböző szín fadobozban.
50 17 43 100 db/cs. .......................... 18.900,—

Raffiaszalag - készlet

Szín: sárga, piros, világoszöld,  
 mentazöld, kék, ibolyakék 
Teljes hossz: egyenként 20 m
30 19 63 6 tekercs/cs. ........................ 7.020,—

10 30 35 69
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Fa - kereszt natúr 
Kicsi, tömör kereszt  
oldalsó furattal.
Méret: kb. 22 x 15 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Furat: Ø kb. 1 mm
70 09 61 per db ........................................ 70,—

Rózsafüzér

A rózsafüzér imádkozás egy nagyon régi hagyo- 
mány. Rózsafüzérünk elkészítesekor a gyerekek 
megtanulhatják az imát, megérthetik és így ked- 
vet kapnak az imádkozáshoz. A gyöngyöket  
(2 különböző méretben) és a keresztet kifest- 
hetjük, 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 ................................... 1.260,—

Fa - kereszt motívummal

 

Szép formájú kereszt, lézerezett élekkel és 
gyönyörűszép szimbólummal. Ideális vízfesték- 
kel festeni vagy színes ceruzával kiszínezni, 
de natúr színben is gyönyörű. A festéket ne túl 
vastagon vigyük fel, hogy a motívum jól látható 
maradjon. Csodálatos első áldozásra vagy kon-
firmációra és más egyházi 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. .................................... 460,—

Fa - talpas  
kereszt

Ezt a keresztet egyszerűen beleillesztjük az 
alaplapba, ezt követően kedvünk szerint lefest- 
hetjük és díszíthetjük (pl. cikkszám 101477 
Jézusfigurával). A kereszt elé helyezhetünk 
pl. teamécsest, angyalkát vagy további szép 
dekorációkat. 
TIPP: Különösen jó tartás érdekében a  
 keresztet az alaplapba beragaszthatjuk. 
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Magasság: kb. 15 x 7 x 7 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 20 per db ...................................... 360,—

Viaszcsíkok - szivárvány
 
 
  

Öntapadó. 
Mennyiség: 18 db (3 db / szín) 
Méret: kb. 200 x 2 mm 
Színek: piros, narancssárga,  
 sárga, világoszöld,  
 középkék és ibolyakék
30 07 25 per ív ..................................... 1.390,—

Matrica -  
Galambok & halak
 
Méret: kb. 1,5 – 3,5 cm 
Mennyiség: 56 matrica
40 09 87 arany, per ív ............................ 270,—

Tömbgyertya 
Made in Germany.

Méret: kb. 100 x 50 mm 
Égési idő: kb. 20 óra

Színek és számok:  
fehér (Snow)-01, elefántcsont (Ivory)-08 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 79 .. per db .................................. 450,— 
30 17 57 .. 24 db/cs. ........................... 9.720,—

Tömbgyertya
 

Made in Germany.

Méret: kb. 150 x 60 mm 
Égési időtartam: kb. 40 – 45 óra

Színek + számok:  
fehér (snow)-01, elefántcsont (ivory)-08 
Színek számát kérjük megadni!
30 11 84 .. per db .................................. 860,— 
30 17 61 .. 16 db/cs. ......................... 12.380,—

Díszítő viaszlapok - szivárványszínek

Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm 
Szín: piros, narancssárga, világos- 
 sárga, sárga, világoszöld, zöld,  
 türkiz, világoskék, kék, lila
30 19 04 10 db/cs. ............................... 2.400,—

Díszítő viaszlap - domborított 
Öntapadó.
Méret: kb. 200 x 2 mm

Színek és számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 18 54 .. 8 db/ív .................................. 870,—

Díszítő viasz -  
készlet,  
szivárvány

Tartalom: 
● 3 viaszlap (kb. 200 x 50 mm) 
● 6 viaszcsík (kb. 200 x 2 mm) 
● 1 halszimbólum / Ithys (kb. 40 x 20 mm)
30 17 78 per cs. ................................... 2.750,—

Egy  
szivárvány  
ajándékba
AL APANYAG

10 30 52 62

74

20

Kötőfonal Quickstep - ELISA
Hossz: kb. 57 m 
Tűvastagság: 6 – 7 
Alapanyag: 25 % gyapjú és 75 % poliakril 
Mosható: 30 °C 

Színek és számok:  
sárga-10, neonsárga-20, piros-30,  
neonzöld-52, aqua-62, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 75 .. 50 g/gombolyag ................. 820,—

Vízfesték szivárvány  
készlet - ARISTO

Tartalom: 
● 8 festéktableta, Ø 44 mm (sárga, narancssárga, 
 piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és almazöld) 
● 2 festőszivacs
50 17 36 per db .................................. 4.540,—

Hímzőmotívum -  
szivárvány

A szivárványt kötőfonallal, hímzőfonallal, 
aranyfonallal, dróttal vagy szaténszalaggal és 
gyöngyökkel is díszíthetjük. Szépen stancolva, 
ideális festeni vagy ragasztani.
Méret: kb. 22 x 15 cm 
Furat: Ø kb. 4 mm 
Vastagság: 600 g / m2

40 21 53 per db ..................................... 290,— 
 10 db-tól ................................. 270,— 
 100 db-tól ............................... 230,—

Hímzőtű - műanyag
 
Hossz: 6,5 cm
40 14 14 32 db/cs. ................................. 880,—
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MOZAIKMEDÁL KERESZT 

Mindenki egy rész,  
de mi egyek vagyunk!

1 Némi barkácsragasztót kenjünk 
az ékszertartóba. Egy kis csipesz 
segítségével helyezzünk ízlés 
szerinti mozaikokat, rendezzük 
el, nyomkodjuk bele és hagyjuk 
száradni. 2 A mozaik fugamasz- 
szát keverjük össze az útmutató 
szerint. A kész masszát kenjünk  
ujjunkkal a köztes résekbe. 3 Rö-
vid szárítás után, egy szivaccsal és  
langyos vízzel töröljük ki a feles- 
leges fugamasszát és hagyjuk 
megkeményedni. Kb. 1 óra múlva 
fényesítsük ki a felületet. 4 Vág-
junk le egy darab 55 cm-es nemes- 
acéldrótot és egyik végére rögzít-
sünk egy karabínert csomófogóval. 
Ezután felfűzhetjük a kásagyön- 
gyöket. A másik végére készít- 
sünk egy akasztóhurkot és ugyan- 
csak egy csomófogóval rögzítsük. 
Végül akasszuk rá a kész keresz-

tet a nyakláncra. Ha gyorsabban 
akarjuk elkészíteni, akkor egy pa-
mutzsinórra fűzzünk gyöngyöket 
és a fakeresztet, a két végét pedig 
csomózzuk össze. 

A keresztmedál első áldozásra szimbolikus karakterrel bír.  
A gyerekek nagyon szeretnek a felkészítő órákon barká- 
csolni. A nagy napon büszkén viselik majd az első áldozó 
ékszert, ami egy szép maradandó emlék.

AL APANYAG

Csipesz
(Cikkszám 200692) lásd főkatalógus 293. oldal

Műszivacs 
(Cikkszám 300385) lásd főkatalógus 243. oldal

Ékszerész - oldalcsípő fogó
(Cikkszám 700778) lásd főkatalógus 631. oldal

Szorítógyűrűfogó
(Cikkszám 700782) lásd főkatalógus 632. oldal

SZER SZ ÁM

4

Ékszertartó 
Mozaikmunkákhoz és ékszerbetonhoz, nikkel- 
mentes. Karikával, köztes gyűrű nélkül.
Szín: platina 
Karika belül: Ø kb. 2 mm

Kicsi kereszt
Nano és mini mozaikhoz.
Hx Sz x M: kb. 34 x 21 x 2 mm (karika nélkül),  
formaszélesség: kb. 7 mm, formamélység: kb. 2 mm
30 08 91 per db  ............................... 540,—

Nagy kerszt 
Mini mozaikhoz.
Hx Sz x M: kb. 38 x 26 x 4 mm (karika nélkül),  
formaszélesség: kb. 5 mm, formamélység: kb. 3 mm
30 08 92 per db ................................ 560,—

Mozaik - kerámia nano 
Méret: kb. 3 x 3 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 7 g 
Szín: kevert színek
30 12 05 99 kb. 300 db/cs. ............. 1.190,—

Mozaik - kerámia mini - előnyös csomag
 
Méret: kb. 5 x 5 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Tartalom: 50 g 
Szín: kevert színek
30 08 89 kb. 450 db/cs. ................. 2.930,—

Barkácsragasztó

Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db ............................. 1.150,—

Mozaik - fugaanyag
Jól feldolgozható fugaanyag,  
a keverési arány egy rész víz  
3 rész porhoz. 
Felület: kb. 30 x 30 cm 
Szín: fehér
30 02 92 250 g/cs. ............................ 700,—

Mozaik - fugázó fekete
Kiváló, CG-2 minőségű flexi- 
bilis fugázópor kimondot- 
tan keskeny fugákhoz. 
Felület: kb. 1,5 – 3 kg / m²  
 fugaszélességtől függően 
Szín: fekete
30 18 11 500 g/cs. ......................... 1.400,—

Nemesacél - ékszerdrót

Nylonnal bevont, allergiamentes. 
Vastagság: Ø kb. 0,38 mm 
Szín: platina
70 05 14 100 m/tekercs ................ 2.480,—

Szorítógyűrű - Ø 2 mm
Méret: Ø kb. 2 mm 
Szín: platina
70 07 14 92 100 db/cs. ...................... 670,—
Delfin kapocs - 10 x 5 mm
(Cikkszám 700719.. ezüst-92) lásd főkatalógus 623. oldal

Kásagyöngyök - Rocailles
(Cikkszám 700855) lásd főkatalógus 613. oldal

Pamutzsinór - Ø 1mm
(Cikkszám 700738.. kül. színekben) lásd főkatalógus 626. o.

Akrilgyöngy keverék - jég
(Cikkszám 700817) lásd főkatalógus 617. oldal
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Olajfa - kereszt 
Akasztófurattal az oldalán. Szép ajándék első 
áldozásra vagy konfirmációra. A jól fogható 
kereszt szép kísérő a  
mindennapokra. 
Furat: Ø kb. 2,5 mm

Méret: kb. 65 x 40 mm, vastagság: kb. 12 mm
10 23 53 per db ...................................... 970,—

Méret: kb. 70 x 45 mm, vastagság: kb. 10 mm
10 23 51 per db ...................................... 610,—
Méret: kb. 100 x 60 mm, vastagság: kb. 10 mm
10 23 52 per db ...................................... 970,—

Olajfa - medál szalaggal
A zsinórt a kívánt hosszra köthetjük. Szép aján-
dék első áldozásra vagy konfirmációra. 
Antalkereszt szalaggal

Méret: kb. 40 x 35 mm, vastagság: kb. 9 mm
10 23 55 per db ................................... 1.070,—

Galamb szalaggal

Méret: kb. 34 x 35 mm, vastagság: kb. 7 mm
10 23 57 per db ................................... 1.000,—

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 24 db/cs. .................................. 970,—

Szóródíszek halak - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni vagy 
ragasztani, hatféle. Barkácsolni keresztelőre, 
első áldozásra, konfirmációra, stb.
Méret: kb. 1,5 – 5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: többszínű
60 32 65 18 db/cs. ............................... 1.030,—

Formalyukasztó XXL - Hal

Alkalmas 200 g / m² vastagságú papírhoz és 
kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5,08 cm
40 17 80 per db ................................... 3.700,—

Szalvéták 
Méret: kb. 33 x 33 cm, 3-rétegű

Első áldozás Pius
50 21 44 20 db/cs. .................................. 940,—

Spirit
50 17 63 20 db/cs. ............................... 1.080,—

Üvegpalack - Dorica 100 ml

Robusztus üveg menettel, alumínium csavaros 
kupakkal, zárószalaggal és tömítőgyűrűbetéttel, 
egyénileg megtölthető: levekkel, alkohollal, fű- 
szerolajjal, ecettel és más saját kezűleg készített 
finomságokkal. Hagyjuk a kreativitásunkat sza-
badon szárnyalni! Jó ötlet vázaként az asztalra 
állítani.
Űrtartalom: kb. 100 ml 
Méret: Ø kb. 4 cm 
Magasság: kb. 14,5 cm
50 18 78 per db ...................................... 350,—

Matrica - Elsőáldozás

Méret: kb. 1,2 – 5 cm 
Mennyiség: 33 matrica
40 02 21 per db ...................................... 270,—

Gallér - kerek

 

Stancolt és dombornyomott  
gallérok, dekorációhoz és kreatív  
barkácsoláshoz is, pl. angyalkák  
és figurák gallérjának, kártyák ké- 
szítésére, golyók díszítéséhez, stb.  
Használható gyertyák  
(cikkszám 301310) lefolyó  
viaszának felfogására is.
Méret: Ø kb. 5 cm 
Szín: fehér
40 20 90 30 db/cs. .................................. 830,—

Gyertya
 
 
 
 

 

Made in Europe.

Méret:  kb. 170 x 20 mm 
Égési időtartam: kb. 5 óra 
Szín:  fehér
30 13 10 10 db/cs. ............................... 1.070,—

Díszítő viaszlap - gyöngyminta 3 mm 
Öntpadó
Méret: kb. 200 x 3 mm
 

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
30 18 55 .. 5 db/ív .................................. 870,—

AL APANYAG

Fa - kereszt lapos, kivágással 
Nyakba akasztáshoz zsinórt (cikkszám 
602437..) vagy bőrszíjt (cikkszám  
700736) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 5 x 8 cm 
Vastagság: 3 mm
10 22 96 12 db/cs. ......................... 1.130,—

Mozaik - kerámia mini -  
előnyös csomag 
Méret: kb. 5 x 5 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: kevert színek
30 08 89 kb. 450 db/cs. ................. 2.930,—

Barkácsragasztó

Mennyiség: 90 g / flakon
40 02 98 per db ............................. 1.150,—

Mozaik - 
kereszt

A kereszt fafelületére vigyünk fel 
kevés barkácsragasztót. A mini 
kerámia mozaikot egy csipesszel 
(cikkszám 200692) felvesszük és 
felragasztjuk. Csak lépésekben és 
szakaszokban dolgozzunk, hogy a 
ragasztó ne száradjon meg. 

Ilyen egyszerű:
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 NEKED

LEVEGŐ HATÁSÁRA SZÁRADÓ MODELLEZŐMASSZA

Szívből jövő
Sodorjuk a modellezőmasszát kb. 3 – 5 mm vastagságra ki, szaggassunk szíveket a szaggatóformával és hagy- 
juk éjszaka megszáradni. Fessük a papírmasédobozt és a szívet színesre. Száradás után a fedelet és szív sze-
gélyét egyedileg lakkfilccel díszítsük. Ragasszuk az elkészített szívet hőragasztópisztollyal a fedél mélyedésébe.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Modellezőmassza - JOVI

Levegő hatására száradó, puha massza, gye-
rekek és felnőttek is könnyen megmunkálhat-
ják, vízbázisú, CE és CEE jelöléssel. A kész 
barkácsmunkák száradás után (a levegőn 
vagy a sütőben 100° C-on) lakkozhatóak vagy 
festhetőek.
TIPP: Korlátozottan időjárásálló akrilfestékkel  
 vagy lakkal kezelve.
Szín: fehér
30 12 36 01 1 kg/cs. ..........................1.180,— 
 12 cs.-tól ........................1.080,—

Lakkfilctoll - KREUL

Vonalszélesség: 1 – 2 mm 
Szín:  fehér
50 13 12 01 per db ............................1.210,—

Acryl Color - MARABU 
Az Acryl Color nagyon krémes,  
nem fakul, egymással keverhető,  
szükség esetén vízzel hígítható,  
még az arany és ezüst szín is.  
Ez a bársonyos matt festék gyor- 
san szárad és így gyorsan ráfest- 
hető, nagyon jól fed és vízállóra  
szárad.

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, metálos arany-18, 
narancssárga-20, cinóber-31, kárminvörös-33, 
magenta-48, levélzöld-54, lézöld-55, cián-64, 
sötétkék-69, ibolyakék-70, középbarna-85, 
fekete-90, metálos ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 16 62 .. 100 ml/tubus ....................940,—

Papírmasé - doboz  
négyzet  
mélyedéssel

 
Méret: kb. 10 x 10 x 4,5 cm 
Mélyedés: kb. 7,5 x 7,5 x 0,7 cm
40 21 54 per db ...................................500,—

ANYÁK & APÁK NAPJA

Gyurmasodró -  
JOVI

Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Hossz nyéllel: kb. 18 cm
30 10 14 per db ................................ 400,— 
 25 db-tól ............................ 320,—

Munkaalátét  
műanyag

Méret: 38 x 30,5 cm
30 14 84 6 db/cs. ........................... 4.300,—

Szaggatóformák -  
szívek profi készlet

Méret: kb. 3 – 12 cm 
Alapanyag: nemesacél
30 09 50 10 db/cs. ......................... 7.740,—
 
Ecsetek
lásd főkatalógus 236 – 240. oldal

Ragasztópisztolyok
lásd főkatalógus 351 – 352. oldal

SZER SZ ÁM
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Ha gyöngyök vagy az aludmíniumdrótrések sü-
tés közben leválnának, akkor ragasszuk be újra

TIPP

69

A fimot gyúrjuk puhára kézzel.  
Gyurmagéppel vagy -sodróval nyújt- 
sunk ki egy kb. 3 – 5 mm vastag- 
ságú lapot. A szaggatókkal vág-
junk ki motívumokat. Nyomkodjunk 
a még puha modellezőmasszába 
szerencsehozót, hajlított alumíni-
umdrótokat vagy gyöngyöket. Sü-
tés előtt szúrjunk egy tűvel vagy 
egy fanyárssal egy lyukat az akasz- 

Ilyen egyszerű:

tózsinórnak. A medált süssük a sü- 
tőben kb. 130 °C-on 30 percet. Kihű- 
lés után esetleg a hátoldalon csi- 
szoljuk le az éleket finom csiszoló-
papírral. A talizmánt fűzzük fel egy 
zsinórra. 
 

Gyurmagép FIMO-hoz - Staedtler
(Cikkszám 300956) lásd főkatalógus 629. oldal

Gyurmasodró - JOVI
(Cikkszám 301014) lásd balra, 68. oldal

Munkaalátét - műanyag
(Cikkszám 301484) lásd balra, 68. oldal

Szaggatóformák - szívek profi készlet
(Cikkszám 300950) lásd balra, 68. oldal

Szaggatóformák - kör profi készlet
(Cikkszám 300926) lásd főkatalógus 262. oldal

Csiszolópapír finom - Easyroll - SCHULLER
(Cikkszám 200369) lásd főkatalógus 217. oldal

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Fimo soft - kevert csomag I
(Cikkszám 300966) lásd főkatalógus 262. oldal

Fimo soft - kevert csomag Pastel Colours
(Cikkszám 301966) lásd főkatalógus 263. oldal

Fimo soft - kevert csomag Fashion Colours
(Cikkszám 301967) lásd főkatalógus 263. oldal

Fém medál - angyal III
(Cikkszám 700801) lásd főkatalógus 619. oldal

Fém - köztes rész szív
(Cikkszám 700762) lásd főkatalógus 621. oldal

Alumíniumdrót - készlet
(Cikkszám 700869) lásd főkatalógus 631. oldal

Kásagyöngy - ezüst fűzőlyukkal előnyös cs.
(Cikkszám 700347) lásd főkatalógus 613. oldal

Csomózófonal készlet
(Cikkszám 700967, 700968) lásd főkatalógus 626. oldal

ANYÁK & APÁK NAPJA

AL APANYAG

Akrilüveg /  
plexiüveg

Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Vastagság: 3 mm 
Szín: átlátszó
10 11 03 per db ................................ 590,— 
 10 db-tól ............................ 550,—

MDF - felírótábla tartó

Méret:  kb. 165 x 55 x 25 mm 
Nút: kb. 5 x 15 mm
10 24 09 per db ................................ 940,—

Mozaik - matrica
Méret: kb. 8 – 14 mm

Színek + számok:  
piros / rózsaszín / pink-30, almazöld / smaragd /
citrom-50, világoskék / sötétkék / királykék-60,  
levendula / szilva / lila-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 26 .. 138 db/cs. ...................... 740,—
 
 

 

30 12 26 18 arany, 138 db/cs. ........... 860,—
Glitter Liner - MARABU
(Cikkszám 501361.. kül. színekben) lásd főkatalógus 471. o.

Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. kül. színekben) lásd balra 68. oldal

Az egyik oldalról húzzuk le a 
védőfóliát a plexiüvegről. Egy pa- 
pírra rajzoljunk ki egy szívformát 
és tegyük rá az akrilüvegre. A szí- 
vet díszítsük ki mozaik matricák-
kal és tubusos csillám festékkel.  

Ilyen egyszerű:

A felírótáblatartót fessük le akril- 
festékkel. Száradás után húzzuk  
le a védőfóliát a plexiüveg hátol- 
daláról és állítsuk a remekművet  
a tartóba.

FIMO MEDÁLOK

Talizmán

MATRICA PLEXIÜVEGEN

Szívből!
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70

Fa - kémcsőtartó

Egy kémcsőhöz  
(cikkszám 300138)
Alapanyag: bükkfa, nyers 
Kivitelezés: gyalult és vágott,  
 csiszolatlan,   
 az élek megmunkálatlanok 
Élhossz: kb. 59 mm 
Furat: Ø kb. 16 mm
10 16 08 per db ...................................... 410,—

Kémcső - polisztirol

Polisztirolból, ezáltal törésálló, kristálytiszta, 
virágvázának, stb., perem nélkül. 
Cső: Ø kb. 16 mm 
Hossz: kb. 150 mm 
Űrtartalom: kb. 25 ml
30 01 38 per db .......................................110,— 
 10 db-tól .................................... 90,—

Fa - kémcsőváza szív

Tartalom: 
● 1 tömör talp 
● 2 betűzhető szív 
● 1 polisztirol kémcső (törésálló)

Méret: Ø kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2,4 cm 
Méret szív: kb. 8 és 5,7 cm 
Furat: Ø kb. 1,6 cm
10 19 94 per db ................................... 1.240,— 
 25 db-tól ............................... 1.120,—

Fa - jegyzettartó szív
 
 

 
 
 
  

Natúr, spirálrugóval. 
Motívum: kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 11 cm
10 12 31 per db ...................................... 900,—

Fa - ceruzatartó szív

Egy szívélyes ajándékötlet.  
Sokoldalúan elkészíthető,  
pl.: pirográfiával, festés- 
sel,  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 ...................................... 590,—

Fa - szív furattal

Alapanyag: bükkfa, nyers 
Méret: kb. 44 x 44 mm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 18 44 10 db/cs. .................................. 710,—

Kulcstartó gyűrű lánccal

Biztonságos zár, ideális a  
saját készítésű kulcstartók- 
hoz pl.: anyák vagy apák  
napjára. 
Méret: kb. 6,5 cm 
Szín: ezüst
70 08 96 50 db/cs. ............................... 3.310,—

Olajfa - kulcstartó szív

Erős karikával és kulcs- 
tartóval. Szép ajándék  
és szép kísérő a  
mindennapokra. 
Méret: kb. 40 x 40 mm 
Vastagság: kb. 5 mm
10 23 54 per db ................................... 1.240,—

Olajfa - szív medál  
szalaggal

A zsinórt a kívánt  
hosszra köthetjük.
Méret: kb. 26 x 27 mm 
Vastagság: kb. 9 mm
10 23 56 per db ................................... 1.070,—

Fa - szív kevert csomag

Alapanyag: bükkfa 
Vastagság: kb. 3 mm 
Méret: kb. 15 / 22 / 30 / 40 mm
10 18 90 70 db/cs. ............................... 1.030,—

Fa - szíves könyvjelző

Ezek a szép és jól átgondolt könyvjelzők biztos 
sok örömet szereznek. Az oldalt a csipesszel is 
megjelölhetjük. A szívet ki kell nyomni és a felső 
furatba kötni egy zsinórral.

Méret: kb. 17 x 4 cm  
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm
10 24 11 per db ...................................... 430,—

Neked készítettem

Elkészítési példa
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ANYÁK & APÁK NAPJA 71
Fa - képkeret szív

A szívet  
ráragasztjuk és  
egyedi elképzelés  
szerint kiszínezzük.  
Fa hátlappal, akasztófurattal és talppal.
Méret: kb. 115 x 115 mm 
Lécszélesség: kb. 25 – 30 mm 
Képméret: kb. 57 x 57 mm
10 21 16 per db ...................................... 630,—

Kilincsakasztó - fa

Tájékoztató táblaként az ajtókilincsre, születés-
napi naptárként vagy csoportos bemutatkozás-
nál - ezek az akasztók nagyon közkedveltek és 
sokoldalúak. Lefestve, feliratozva vagy pirográ-
fiával egyedi darabok készülnek. 
Méret: kb. 80 x 200 mm
10 22 00 per db ...................................... 360,— 
 20 db-tól .................................. 310,—

Fa - összeilleszthető mobiltartó

Háromrészes. A nagyobb stabilitás érdekében  
a részeket ragasztóval rögzíthetjük.
Vastagság: kb. 3 mm 
H x Sz x M: kb. 10 x 5 x 13,5 cm
10 22 88 per db ...................................... 600,—

Vízmérték 15 cm - fa

Ez a kalibrált és teljesen működőképes  
vízmérték sláger kis és nagy mestereknél. 
Tömörfából. 
H x Sz x M: kb. 15 x 2,2 x 3,2 cm
20 09 77 per db ................................... 1.750,—

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 ...................................... 560,—

Fa - masszázspók

Kész, kellemes masszázseszköz.  
A főgolyó Ø 45 mm és 3 láb barázdált rúdból, 
1 – 1 darab masszázsgolyóval Ø 25 mm. 
Alapanyag: bükkfa, natúr 
Méret: kb. 9,5 x 7 cm
10 18 43 per db ...................................... 820,—

Fa - hímzőmotívumok

Tű: tompahímzőtű (cikkszám 500199) 
Fonal: osztott hímzőfonal (cikkszám 501460..)

Szívek
Hímőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Méret: Ø kb. 5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Sűrűség: kb. 2 lyuk / cm
10 20 88 12 db/cs. ............................... 1.310,—

Medál - szív

Hímzőlyuk: Ø kb. 1,5 mm  
Méret: kb. 7,2 x 8 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Sűrűség: kb. 4 lyuk / cm 
Akasztófurat: Ø kb. 5 mm
10 18 55 6 db/cs. ................................. 1.080,—

Fa - fűzőformák szívek

Befűzhetjük (hímezhetjük) csak a külső vonala-
kat, vagy kifeszítjük a szálakat a belső motívum-
ra (feszítőtechnika). 
Méret: kb. 10 és 12,5 cm 
Alapanyag: nyírfa rétegelt lemez 
Vastagság: kb. 3 mm 
Lyuk: Ø kb. 2,8 mm 
Tartalom: 2 db (1x szívkeret + 1x szív)
10 20 85 2 db/cs. .................................... 600,—
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Lemértelek –  
nagyszerű vagy!
AL APANYAG

Lefesthető  
collstok 
Mérhető hossz: 2 m 
Méret: 24 x 3,5 x 1,7 cm 
Szín: natúr, lakkozva
10 24 25 per db .................................. 1.240,—

Alkoholos filc készlet  
Duo - STAEDLER

Szín: piros, zöld, kék, fekete 
Vonalszélesség: F / 0,6 és M / 1,5 mm
50 16 13 4 db/cs. ................................ 3.110,—
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ANYÁK & APÁK NAPJA72

BARKÁCSOLÁS 
NATÚR FASZELETEKKEL

Menő 
mágnesek

A faszeleteket alapozzuk le akril-
festékkel, hagyjuk jól megszáradni. 
Lakkfilctollal rajzoljunk rá motívu-
mokat vagy írjunk rá. Száradás után 
rögzítsünk a hátoldalára egy mág-
nest dekor ragasztóval.

Ilyen egyszerű:

BARKÁCSOLÁS 
FÁVAL

All you need is love
Alapanyagszükséglet: 
Kb. 30 szeg és kb. 2 m cérna. 
Használjunk alátétet, ha esetleg a 
szeget túl mélyre ütnénk be. Raj- 

Ilyen egyszerű:

zolunk egy szívet a fakorongra. 
Üssük be a szegeket és feszítsük  
ki a gyapjút. Díszítsük lakkfilccel.

AL APANYAG

Ajtótábla, natúr,  
hosszú - nyárfa
Felülete csiszolt,  
juta akasztózsinórral.  
Ideális kreatív darabok készítéséhez,  
mint pl. mozaik, képek és natúrdíszek.
Természetes termék, ezért méret, forma és 
minőség különböző lehet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak. 
Méret: kb. 60 – 100 x 230 – 280 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
60 33 70 per db ................................ 680,—

Huzalszeg - Ø 1,2 mm 
Hossz: 16 mm
10 17 11 0,5 kg = kb. 3.250 db/cs. .. 1.940,—
 
Kalapács - PEBARO
(Cikkszám 200255) lásd főkatalógus 208. oldal

Pamutfonal Apollo - ELISA 
(Cikkszám 501459.. különböző színekben) lásd 88. oldal

Fényes lakk kijelölő - EDDING 
(Cikkszám 502296.. kül. színekben) lásd fent

AL APANYAG
Fényes lakk kijelölő - EDDING  
Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm

Vonalszélesség: kb. 0,8 mm (kerek hegy)

Színek + számok: 
fehér-01, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 96 .. per db .............................. 1.400,— 
 10 db/színtől .................... 1.310,—
Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm

Szín: fehér, arany, ezüst
50 20 74 3 db/cs. ................................ 3.920,—
Szín: sárga, narancssárga, rózsaszín, piros, 
zöld, kék, világoskék, ibolyakék, barna, fekete
50 22 97 10 db/cs. ............................ 13.250,—
 
Univerzális dekorragasztó - UHU
(Cikkszám 400413) lásd főkatalógus 349. oldal

Faszeletek natúr - nyírfa 
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. .................................. 3.200,—

Akrilfesték  
Acrylic készlet,  
Solo Goya - KREUL  
32 x 20 ml
Tartalom: 32 x 20 ml
50 21 57 per készlet ......................... 13.300,—

Mágnes - MAGNETOPLAN
Színek: piros, fehér, sárga,  
 kék, fekete 
Méret: Ø 30 mm 
Tapadóerő:  0,7 kg
20 06 02 10 db/cs. .............................. 1.260,—
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ANYÁK & APÁK NAPJA 73

1 A segédvonalakat a pirográfi- 
ához rajzoljuk elő háromszögű  
vonalzóval és ceruzával. A gyártó 
jelét a grillkeféről csiszolópapír- 
ral el lehet távolítani, de akár csak 
a nyelét is díszíthetjük. A köny- 
nyebb munkához tegyünk a kefe  
alá pl. egy könyvet. 2 Legjobb, ha  

munka előtt a pirográf készüléket 
teszteljük, hogy érezzük a fafajtát, 
az erezetet, a nyomást és a hőha- 
tás időtartamát. Ezután nekilát- 
hatunk különböző égetőhegyek- 
kel mintákat égetni, az égetőpá- 
kát úgy tartsuk a kezünkben, mint 
egy tollat. 

DIY és fenntartható, hosszú életű alapanyagok nagyon 
menőek. Jó is így, mivel nagyon jó fával dolgozni.

AL APANYAG

ANYÁK- & APÁK NAPJA

Eredeti & egyéni 

A sablont rajzoljuk át másolópapír-
ral és golyóstollal a fadeszkára. 
Most pedig  dolgozzunk tovább 
mint a 2. pont alatt olvasható, a 
deszkát díszítsük ki. A csillagokhoz 
használjunk égetőpecsétet.

Ilyen egyszerű:

A sablonok a webáruházunkban találhatóak: 
Barkácstippek: Pirográfia / Eredeti & egyéni

S ABLON

 AL APANYAG

 PIROGRÁFIA

Kreatív 
ajándékok

Égető páka -  
PEBARO,  
9 heggyel 
Tartalom:  
● alapgép 
● 9 különböző hegy  
● tartóállvány

Technikai adatok: 
● Tejesítmény: 30 W / 230 V  
● Hőmérséklet: 450 °C
30 00 51 per készlet ...................... 5.390,—

Égetőpáka fadobozban - PEBARO,  
9 heggyel 
Égető páka - PEBARO cikkszám 300051 egy 
kiváló minőségű és praktikus fadobozban.
30 00 50 per készlet ...................... 8.460,—

Krémkefe / kefe felhordáshoz
Hossz: kb. 165 mm
10 21 74 per db ................................ 500,—

Autómosó kefe

Hossz: kb. 350 mm
10 21 76 per db ................................ 850,—

Fa - grillkefe

Kefehossz: kb. 130 mm 
Teljes hossz: kb. 280 mm
10 20 63 per db ................................ 710,—

Fa - grillfogó

Alapanyag: bükkfa,  
 nyers, tisztán csiszolva 
Szélesség: kb. 20 mm 
Hossz: kb. 300 mm
10 19 40 per db ................................ 390,— 
Fa - saláta kiszedő készlet, 2-részes
(Cikkszám 101989) lásd főkatalógus 168. oldal

Csiszolópapír - Easyroll - SCHULLER
(Cikkszám 200369) lásd főkatalógus 217. oldal

Derékszögű vonalzó, ceruza, famaradványok

Fa - reggeliző deszka
Alapanyag: bükkfa, nyers 
Forma: egyik széle ívelt 
Méret: kb. 230 x 120 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 12 mm
10 01 93 per db ................................ 500,—

Égetőhegy  
motívumkészlet -  
égetőpáka 
Motívum: egyenként 2 db hold, virág,  
 rombusz, kör, szív, csillag 
Motívumméret: Ø kb. 10 - 14 mm,
30 12 86 12 db/cs. ......................... 3.760,—

Grafit másolópapír /  
pauszpapír - KREUL
 
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Szín: fekete
40 02 99 10 lap/cs. ........................ 1.330,—
 
Égető páka - PEBARO, 9 heggyel
(Cikkszám 300051) lásd fent
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Horgonykötés
C SOMÓK

Kicsi álomfogó:
1 A mentazöld pamutfonalból vág-
junk le 20 db, egyenként kb. 30 
cm-es darabot és csomózzuk bele 
a virágba egy horgonykötéssel.  
A csomót úgy tudjuk megkötni,  
hogy a fonalból a virág közepé- 
re csináljunk egy hurkot és elől- 
ről dugjuk be egy nyilásba. Most 
a hurkot tegyük alul körbe, a 
széleken kiálló végeket húz-
zuk át ezen a hurkon és feszít-
sük jól meg. Az első nyílásba öt, 
a másodikba 10 és az utolsó-
ba megint öt zsinórt csomózunk.  
2 A krémszínű pamutfonalból  
vágjunk le 6 db, egyenként 35 
cm-es darabot, tegyük pontosan 
egymásra, középen kössük ösz- 

sze, hajtsuk félbe és fonjunk egy  
copfot. A kész copfot ragasszuk ra-
gasztópisztollyal az álomfogó köze-
pére. 3 A végeket vágjuk nyílfomába. 
Nagy álomfogó:
1 A sárga pamutfonalból vágjunk  
le 10 db, egyenként kb. 50 cm-es 
darabot, a krémszínűből pedig 12 
db, egyenként kb. 65 cm-es dara-
bot. 2 A sárga zsinórokat csomóz-
zuk bele a virágba egy horgony-
kötéssel a kis álomfogónál leírtak 
alapján. 3 A zsinórokat egyenkét 
díszítsük különböző fagyöngyök- 
kel és a végeket csomózzuk el 
egyforma hosszúra. 4 Ugyanígy 
csomózzuk rá a krémszínű zsinó- 
rokat is. 5 Minden szálat vágjunk  
le egyforma hosszúra. 

Az egyenletesen kerek formája miatt azt tartják,  
hogy az élet virágának egy harmonizáló, védő hatása van. 
Gyakran nevezik a mintáját szent geometriának. Ez a szim- 
bólum évezredek óta különböző helyeken és történelmi  
épületeken megtalálható.

01 02 10 40

63 94

57

90

AL APANYAG

Fa - dekoráció az élet virága

Csodaszép fakorong lézerezett „élet virága“ 
motívummal. A közkedvelt energetikai jel-
képpel olyan álomfogókat, függődíszeket és 
különböző dekorációkat készíthetünk, melyek 
nem csak szépek, hanem energiát is adnak.
Vastagság: 3 mm

Méret: Ø kb. 12 cm
10 22 34 per db ............................. 1.370,—
Méret: Ø kb. 18 cm
10 22 35 per db ............................. 1.530,—

Pamutfonal Macramé - DURABLE 
Vastagság: Ø kb. 2,2 mm 
Hossz: kb. 90 m 
Tűvastagság: 4 – 5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 16 szem,  
 magasság 24 sor
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-10,  
púderrózsaszín-40, mentazöld-57,  
türkiz-63, fekete-90, világosszürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 82 .. 100 g/gombolyag ....... 1.570,—

Fagyöngykeverék -  
színes

1. osztályú minőség, Németországban gyár- 
tott. Ideális fűzőgyöngyök kis kezekhez, alkal- 
masak bőrszalagra, zsinórra, gumira, stb. Kü- 
lönböző színek, méretek és formák keverve.
Méret: kb. 8 – 30 mm 
Furat: Ø kb. 1,5 – 5 mm 
Tartalom: kb. 200 –  250 db   
 (mérettől függően)
70 00 17 250g/cs. .......................... 3.020,—

 ÁLOMFOGÓ

Az élet 
virága
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MOZAIKTÜKÖR

Tükröm, 
tükröm

A Fantasy vagy Millefiori üveg- 
kövekből rakjunk színátmenete- 
ket vagy mintákat egy tükör szélé-
re, barkácsragasztóval rögzítsük  
és hagyjuk megszáradni.

Ilyen egyszerű:

 AL APANYAG

Tükör fakeretben -  
tűlevelű fa 
Kialakított fülekkel a tükör  
egyszerű kivételéhez,  
támasztóval.
Méret: kb. 135 x 195 mm 
Lécszélesség: kb. 25 mm 
Vastagság: kb. 11 mm 
Tükörméret: kb. 85 x 145 mm
10 12 07 per db ............................. 1.620,—

Mozaik - üvegkkövek fantázia 
Méret: Ø kb. 12 mm, 10 x 10 és 20 x 20 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: kevert színek 
Felület: kb. 40 x 40 cm 
Tartalom: kb. 700 db
30 17 15 1 kg/cs. ........................... 6.770,—
 
Mozaik - üvegkövek Millefiori
(Cikkszám 301718) lásd főkatalógus 295. oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 55. oldal

Sok kis részből készítsünk egy nagy egészet. Minden, ami 
mozaikkal készül, felejthetetlen egyedi darab marad.  

1 Az MDF alátét két részét ra- 
gasszuk össze és hagyjuk meg- 
száradni. 2 A „Mozaik - üvegkö-
vek jég” darabokat vágjuk ketté a 
mozaikharapófogóval és ragasz- 
szuk a belső szél megtén az alátétre.  
3 Középen a szívhez az üveg-
köveket szükség szerint vágjuk 
kettőbe vagy négybe és rakjuk kis 
a formát. Ezután minden egyes 
mozaikot ragasszunk fel. Az üre- 
sen maradt felületeket rakjuk ki 
fehér mozaikkal, amiket ugyan- 
csakk felragaszatjuk. 4 Száradás 
után fugázzuk ki fugamasszával. 

Ehhez keverjünk a porból és vízből 
az útmutató szerint egy krémes 
állagú pépet és egy spaklival dol-
gozzuk a résekbe. Az alátét szé- 
lét tísztítsuk le egy nedves szi-
vaccsal. Rövid száradási idő 
után töröljük le a felesleges fuga-
masszát egy nedves szivaccsal. 
Kb. 2 óra múlva távolítsuk el a 
fehér fátyolt mégegyszer a ned-
ves szivaccsal és végül fényez- 
zük fel egy puha ronggyal. 5 Szá- 
radás után fessük le az alátét  
széleit akrilfestékkel.

 AL APANYAG

MDF - szív alátét 16 x 16 cm 
Kétrészes alátét.
Méret: kb. 16 x 16 cm  
Vastagság: kb. 7 mm 
Mélyedés: kb. 4 mm
10 22 70 per db ................................ 760,—

Mozaik - üvegkövek jég 
Teljesen színezett üvegből és az  
egyik oldala még irizáló is.
Méret: kb. 15 x 15 mm 
Vastagság: kb. 4 – 4,5 mm 
Szín: kevert színek 
Felület: kb. 36 x 36 cm 
Tartalom: kb. 500 db
30 18 10 1 kg/cs. ........................... 6.190,—

Mozaik - üvegkövek 
Méret: kb. 10 x 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Szín: fehér 
Felület: kb. 20 x 20 cm 
Tartalom: kb. 300 db
30 11 99 01 200 g/cs. ..................... 1.030,—

Mozaik - fugaanyag

Felület: kb. 30 x 30 cm 
Szín: fehér
30 02 92 250 g/cs. ............................ 700,—
 
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd 55. oldal

Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. különböző színekben) lásd 68. oldal

SZER SZ ÁM

Üveg- és mozaik harapófogó
(Cikkszám 301719) lásd főkatalógus 298. oldal

Gipsztál PVC - SCHULLER
(Cikkszám 200270) lásd főkatalógus 250. oldal

Spakli 50 mm - SCHULLER
(Cikkszám 200259) lásd főkatalógus 242. oldal

Viszkózszivacs - SCHULLER
(Cikkszám 200271) lásd főkatalógus 298. oldal

 MOZAIKALÁTÉT

Kő kövön  
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Rajzoljunk a Colorella twin - PELIKAN 
kifestőfilccel (cikkszám 500762) 
menő ábrákat egy erős fehér papír-
ra és vágjuk ki. A Colortime motí-
vumkartonból (cikkszám 402200) 
vágjunk ki egy megfelelő méretet és 
az ábrákat ragasszuk rá egy ragas-
ztóstifttel. Helyezzük bele a megfe- 
lelő termékbe.  

Barkácshősök
Coffee-to-go bögre

Duplafalú bögre erős műanyagból, ami az 
italt forrón vagy hidegen tartja. Szigetelt és 
szivárgásbiztos a praktikus zárókupaknak 
köszönhetően, ami nem zavar ivás közben.  
A csomag 3 üres papírbetétet is tartalmaz sa- 
ját tervezésű bögre készítéséhez, amit példá- 
ul rajzokkal, kedves szavakkal, fotókkal, stb. 
díszíthetünk. Így tehetjük a bögrét egyedivé. 
Tökéletes ajándék anyák- vagy apák napjára.  
A coffee-to-go időközben egy életmód része  
lett.  Ez a tartós bögre segít óvni a környeze- 
tünket, mivel évente a világon több milliárd ká- 
vés poharat dobnak el. Nem mérgező, 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 ................................... 1.440,— 
 50 db-tól ............................... 1.330,—

Motívumfotókarton - Colortime

Motívumfotókarton, mindkét oldala nyomtatott, 
10 motívum és szín.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 250 g / m2

40 22 00 200 lap/cs. .......................... 14.040,—

Golyóstoll saját tervezéshez

Duplafalú golyóstoll fekete tollbetéttel. Fehér 
papírral saját készítéshez pl. rajzokkal, kedves 
szavakkal, fotókkal, stb. Így lesz a tollból egy 
egyedi szemetgyönyörködtető tárgy. Tökéletes 
ajándék anyák vagy apák napjára.
Tollhossz:  kb. 11,5 cm 
Tollvastagság:  kb. 1,7 cm 
Vonalszélesség: kb. 0,5 mm
30 17 91 10 db/cs. ............................... 3.600,—

Parkoló óra autó

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

40 19 38 per db ...................................... 320,— 
 10 db-tól .................................. 310,— 
 100 dbtól ................................. 280,—

Elkészíthető hógömb

Nagyoknak és kicsiknek egyaránt! A gömbnek 
van egy belső nyílása fényképeknek, saját ter- 
vezésű képeknek vagy rajzoknak, amit egysze- 
rűen behelyezhetünk. A szépen csillámló dekorá- 
ciós havat a gömb már tartalmazza, már csak víz- 
zel kell feltölteni. Nagyon egyszerű és gyöngyörű! 
TIPP: Tehetünk némi mosogatószert a vízbe.
Alapanyag: akrilüveg 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Magasság: kb. 7,5 cm
30 06 15 per db ...................................... 670,—

Kulcstartó sörnyitóval

Kétrészes, átlátszó műanyagból, kulcstartó 
karikával (nikkelmentes). Fényképekhez vagy 
apróbb rajzokhoz. 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. ................................. 1.640,—

Kulcstartó - kerek

Kétrészes, átlátszó  
műanyagból, kulcs- 
tartó karikával  
(nikkelmentes). 
Összeillesztés  
után többé nem  
nyitható ki.  
Méret: Ø kb. 45 mm 
Betétméret: Ø kb. 35 mm 
Vastagság: kb. 7 mm
70 03 59 per db ...................................... 270,— 
 10 db-tól .................................. 230,— 
 100 db-tól ................................ 200,—

Ilyen egyszerű:
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ANYÁK & APÁK NAPJA 77

EZT AJÁNDÉKOZOM NEKED

Ajándékutalvány  
1 autó-  
mosásra

A feliratot ragasszuk szigetelő- 
szalagból (a betűk legyenek jól 
felismerhetőek) a vödörre. Egy 
hengerrel fessük le akrilfesték- 
kel, a szigetelőszalagot húzzuk 
le és hagyjuk száradni. Az auto- 
mosó szivacsot tegyük bele vagy 
kössük rá. Az autómosó kefét 
is lefesthetjük akrilfestékkel. Aján- 
dékszalaggal vagy saját készí- 
tésű utalvánnyal díszíthetjük.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Vödör fogantyúval

Űrtartalom: kb. 5.500 ml 
Méret: Ø kb. 21,5 cm 
Magasság: 18 cm
20 11 02 per db ................................ 570,—

Fedél a fogantyús  
vödörhöz

Méret: Ø kb. 21,5 cm
20 11 03 per db ................................ 210,—

Takarító szivacs
Mindennapi használatra is  
alkalmas habszivacs nagy  
felületetkhez, nagy nedv- 
szívó képességű, nagyon  
puha és  praktikus. Ideális  
táblához, autómosáshoz  
és más különböző  
munkálathoz.
Méret: kb. 180 x 120 x 50 mm
20 11 05 per db ................................ 440,—
 
Autómosó kefe
(Cikkszám 102176) lásd főkatalógus 171. oldal

Festőkészlet - profi - SCHULLER
(Cikkszám 200631) lásd főkatalógus 240. oldal

Szigetelőszalag készlet - VDE
(Cikkszám 400195) lásd főkatalógus 351. oldal

Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. különböző színekben) lásd 68. oldal

Hímzőkártyák 
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 ...................................... 120,— 
 10 db-tól .................................. 100,—

Szívek

40 22 02 per db ...................................... 120,— 
 10 db-tól .................................. 100,—

Hímzőtű - műanyag

Hossz: 6,5 cm
40 14 14 32 db/cs. .................................. 880,—

Szétnyitható kártya fonott motívum - szív

A szétnyitható kártya tartalmaz egy előstancolt, 
résekkel ellátott fonóaljat. Szív motívumos üd- 
vözlőlap készíthető belőle. Egyszerű barkácso-
lással ideális anyák vagy apák napi ajándékot 
készíthetünk. Ideális festéssel, ragasztással,  
stb. díszíteni.
TIPP: Fonócsíkok (cikkszám 400522, 400523 
 vagy 400524) rendelhetőek.
Méret: 15 x 15 cm 
Vastagság: 250 g / m2

40 21 11 per db ...................................... 430,— 
 20 db-tól .................................. 410,—

Boríték - 16 x 16 cm

Méret: 16 x 16 cm 
Szín: fehér
40 07 47 per db ........................................ 60,— 
 10 db-tól .................................... 50,— 
 1000 db-tól ................................ 40,—

Sajátkészítésű kifestőkártyák -  
szívek

Erős kartonból, előrenyomtatott szív mintá-
val, hátoldal üres. Ideális színesceruzával, 
kifestőfilccel, vízfestékkel stb. kifesteni. 
Méret: kb. 10,5 x 14,8 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 190 g / m²
40 18 54 15 db/cs. .................................. 790,—

Szívkirakó - 8 részes

  

Erős kartonból, meghívókhoz, fejtörő játékokhoz, 
üdvözlőkártyákhoz, stb. 
Szívméret: kb. 20 cm 
Vastagság: 650 g / m2

1 ív = 3 szív!
40 09 00 per ív ........................................ 490,— 
 10 ívtől ..................................... 460,— 
 100 ívtől ................................... 430,—
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 ÖRÖMÖT LEHET BARKÁCSOLNI IS!

Álomfogó csak 
Neked!

Három, egyenként kb. 15 cm hosz- 
szú szaténszalagot csomózzunk a 
papírkarikába és ragassszuk a kár-
tyára. A toll medál köztes gyűrűjét 
nyissuk szét egy kerekcsőrű fogó-
val, akasszuk be a szaténszalag 
csomójába és zárjuk vissza. A kár-
tyát díszítsük kristálykövekkel és 
Washi Tape dekortapasszal. Nyom-
tassuk ki a verset, ragasszuk bele 
és ízlés szerint díszítsük ki.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Duplakártya borítékkal -  
négyszögletes 
Fotókartonból, 5 kártya  
5 színben hozzáillő lappal  
és borítékkal. 
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla  
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: nátronbarna
40 15 18 80 5 db/cs. .......................... 710,—

Papírkarika  
álomfogóhoz 
Méret: Ø kb. 10 cm
40 20 44 6 db/cs. ........................... 1.010,—

Washi Tape dekortapasz -  
geometria
Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm 
Hossz: egyenként 5 m
40 19 09 4 tekercs/cs. ................... 2.200,— 
Medál - keskeny tollak
(Cikkszám 700978) lásd főkatalógus 321. oldal
Szaténszalag - 3 mm
(Cikkszám 602412.. kül. színekben) lásd főkatalógus 556. o.
Ékszerkövek öntapadó - színes
(Cikkszám 401787) lásd főkatalógus 335

A sablonok megtalálhatóak a webáruházunk-
ban: Barkácstip: Anyák & apák napja /  
Álomfogó kártya

S ABLON

Képkeret - téglalap

Stabil, fehér pappkeret, a hátoldalon támasztó-
val. Egyedileg elkészíthető mozaikkal, papírral, 
festékkel, szalvétákkal, stb. 
Képméret: kb. 10 x 15 cm 
Méret: kb. 16,6 x 21,6 cm 
Szín: fehér
40 08 65 per db ...................................... 890,— 
 10 db-tól .................................. 850,—

Dekorgumi matrica - szívek

Öntapadó. Színes szívek négy különböző  
méretben és hat színben.
Méret: kb. 20 – 50 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: sárga, narancssárga, piros,  
 lila, kék, zöld
30 19 77 kb. 200 db/cs. ....................... 1.080,—

Szétnyitható kártya - szív borítékkal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A legjobb  
kartonminőség. 
Méret: kb. 10 x 15 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: kb. 250 g / m2

40 08 04 per db ........................................ 90,— 
 10 db-tól .................................... 80,— 
 100 db-tól .................................. 70,—

Selyempapír -  
KEVERT CSOMAG

Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 20 g / m²
1 ív = 26 ív!
40 15 15 99 per cs. ............................... 1.010,— 
 10 cs.-tól .............................. 900,—

Papírmasé fehér - szívek

A szép formájú, nagyon stabil figurák alkalma-
sak festéshez, ragasztáshoz, díszítésehez, stb. 
Praktikus akasztószalaggal. Újrahasznosított 
papírból, 100% ökológiai. Made in Europe.
Méret: kb. 9 x 8 cm 
Vastagság: kb. 4 cm
40 20 59 12 db/cs. ............................... 3.100,—

Fa pecsétnyomó - szív kaccsal

Fa pecsétnyomó magas gömb- 
markolattal és jelölőnyíllal, pecsét- 
nyomó felület natúr kaucsukból. 
Motívum: Ø kb. 3 cm
40 19 58 per db ................................... 1.330,—

Pecsétpárna - STANGER
Praktikus fémdo- 
bozban, átitatva  
Stanger bélyeg- 
zőfestékkel.
Méret: kb. 7 x 11 cm 
 
 
 
Színek + számok:  
piros-30, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
40 15 47 .. per db .................................. 630,—
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DOBOZOK DÍSZÍTÉSE

Szépen 
csomagolva

AL APANYAG
Sütőforma - kerek

Aljméret: Ø kb. 2,4 cm 
Magasság: kb. 1,6 cm
40 17 43 300 db/cs. .......................... 820,—

Fa pecsétkészlet - virágkoszorú

9 pecsétnyomó hosszú  
famarkolattal, fekete pecsétpárnával.
Motívum: kb. 2 x 2 és 4 x 4 cm
40 22 04 per cs. ............................. 2.520,—
 
Acryl Color - MARABU
(Cikkszám 501662.. kül. színekben.) lásd 68. oldal

Papírmasé - doboz szív

Méret: kb. 7 cm, magasság: kb. 4 cm
40 06 57 per db ..................................... 380,—
Méret: kb. 11 cm, magasság: kb. 6,5 cm
40 06 58 per db ..................................... 410,—

Mozaik - matrica rózsa

Méret: Ø kb. 6 és 13 mm
30 12 31 30 90 db/cs. ............................. 630,—

Kristálykövek -  
szívek piros
Akrilból.
Méret: kb. 6 – 25 mm
40 14 43 kb. 1.000 db/cs. ................... 1.600,—
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Matrica - szívek

Méret: kb. 0,4 – 2 cm 
Mennyiség: 168 matrica
40 20 73 per ív ........................................ 310,—

Matrica - modern szívek

Méret: kb. 0,8 – 1,9 cm 
Mennyiség: 284 matrica
40 20 61 per cs. ...................................... 900,—

Matrica - szívek

Méret: kb. 1,3 és 3,5 cm 
Mennyiség: 870 matrica
40 17 09 per tekercs ........................... 1.370,—

Matrica - Fancy  
matricák szívek

Méret: kb. 1 – 3 cm 
Mennyiség: 246 matrica
40 18 21 per cs. ...................................... 610,—

Dekorgumi matrica - csillámos szívek

Öntapadó. Színes szívek négy  
különböző méretben és hat színben.
Méret: kb. 15 – 50 mm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: pink, kék, piros,  
 fehér, arany, ezüst
30 19 73 kb. 200 db/cs. ....................... 1.080,—

Papírmasé - dupla szív akasztós dísz

Tisztán stancolt, stabil, aranyszalaggal akaszt- 
ható. Ideális kedves dekorációkhoz, anyák- és 
apák napjára, stb.
Méret külső szív: 14 x 12,5 cm 
Méret belső szív: 7,5 x 6 cm
40 21 63 5 db/cs. ................................. 1.660,—

Papírmasé - akasztós szív 3D

Méret: kb. 8,5 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 5 cm
40 07 28 per db ...................................... 320,—

Papírmasé - tányér szív

Méret: kb. 25,5 cm 
Magasság: kb. 3 cm
40 07 15 per db ...................................... 500,—

Varázspapír - szívek

Ami első pillantásra egy sima fehér papírnak néz 
ki, egy nagy meglepetést tartogat a számunkra. 
Színes ceruzával, filctollal vagy vízfestékkel 
ráfestve mint egy varázslat, szép minta jelenik 
meg! Egyik oldala átlátszóan lakkozva.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 250 g / m2 
Szín: fehér
40 20 01 10 lap/cs. .............................. 2.920,—
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1 Takarjuk le a munkafelületet  
és a ruhánkat. Ajánlatos egysze- 
ri használatú kesztyűt és maszkot 
viselni és nyitott ablaknál dolgoz-
ni. 2 Az új palackokról vegyük le a  
kupakot és a szűkítőbe szúrjunk 
egy hegyes tűvel lyukat. Csavar- 
juk vissza a palackra és erősen  
rázzuk fel, míg a pigmensek jól 
feloszlottak. 3 Az alkoholos tintát 
csepegtessük a szintetikus papír-
ra. Ezután csepegtessünk rá al-
koholos tinta extendert. A festékek 
szétfolynak és a folyékonyságuk 
megnő ezáltal. Az extenderrrel 
már kis tintacseppek is átalakulnak  
félig átlátszó színfelületekké. Hagy- 
junk különböző színárnyalato- 
kat összefolyni, ehhez a papírt, 
miután a festéket rácsepegtet- 
tük, mozgassuk a papírt különbö- 
ző irányba, hogy a festék szét 
tudjon folyni. Hagyjuk jól megszá- 
radni, mielőtt tovább dolgozunk.  
4 Alkoholos filccel rajzoljunk rá  
virágos mintát.

Fluid Painting - folyékony  
festmények magasabb  
szinten: a MARABU alkoholos  
tintával. A festék tulajdonsá- 
gainak köszönhetően kiváló- 
an alkalmas sokoldalú folya- 
atótechnikához és határ- 
talan kreativitáshoz. Szára- 
dás után intenzíven csillog,  
alkohol segítségével tovább  
alkotható és bármikor újra- 
aktiválható.

 ALCOHOL INK

Fluid Art remekművek

Ha a még nedves festéket egy festőkürttel 
elfújjuk, érdekes minták keletkeznek.

TIPP

AL APANYAG
Alkoholos Ink Block -  
MARABU

Speciális szintetikuspapír  
alkoholbázísú tintához, matt,  
nem téphető, vízeltaszító.  
Made in Germany.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 280 g / m2 
Szín: fehér
50 24 08 12 lap/cs. ............................. 4.140,—

Alkoholos filc Graphix - MARABU

Szín:  fekete 
Vonalszélesség: 0,5 – 1 mm
50 24 07 per db ..................................... 500,—

Festőkürt

Űrtartalom: kb. 70 ml
30 03 86 per db .................................. 1.940,—

Alkoholos tinta - MARABU

 

Színek + számok: 
citromsárga-12, pirosasnarancssárga-23, 
cseresznye-35, bordó-39, magenta-48, alma-
zöld-53, aquazöld-57, karibik-63, enciánkék-65, 
ametiszt-70, fekete-90, gyémánt csillám-98 
A színek számát kérjük megadni!
50 24 05 .. 20 ml/üveg ....................... 1.190,—

Alkoholos tinta extender -  
MARABU

50 24 06 20 ml/üveg ........................... 1.190,—

TECHNIK ÁK

Csepp 
Csepegtessük az alkoholos tin- 
tát az alapra. Ha egy második 
színű cseppet az első csepp 
mellé vagy rá csepegtetünk, ak-
kor az az elsőt eltolja. Az Alko-
hol Ink Extender hígítóval szín-
telen köröket hozhatunk létre.

Vékony festékrétegek
Csepegtessük az alkoholos tin- 
tát az alapra. Töltsünk rá ex-
tender hígítót. A hajszárítóval 
(hidegen) kívülről befele addig 
fújjuk, míg megszárad. Az ex-
tender hígítót töltsük a külső élre 
és ismételjük meg a szárítást.

Festék fröccsentés
Csepegtessük az alkoholos tintát 
az alapra. Töltsünk rá extender 
hígítót. Fújjuk a festékek célirá- 
nyosan belülről kifele. Ha a festé- 
ket körbe-körbe szétfújjuk, akkor 
virágok keletkeznek. Ezt a folya- 
matot többször megismételjük.
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1 A porcelánt festés előtt feltét- 
lenül tisztítsük meg mosogató- 
szerrel és szivaccsal, majd hagy- 
juk megszáradni. A zsírmaradé- 
kokat távolítsuk el a felületről  
MARABU tisztító & higítóval vagy 
spiritusszal. Minden felület, ame- 
lyet le akarunk festeni, tiszta és  
zsírmentes kell legyen, csak így  
garantált a festék tapadása! 2 Fes- 
téskor fontos, hogy ne fessünk rá  
a már száradt festékre, mert az 
ecset hegye összeragadhat. Fi-
gyeljünk arra, hogy a tányér vá- 
gási felületét, az ivóperemeket  

vagy csészék és tálak belső felüle-
tét ne fessük le, mivel az evőesz- 
köz használata által a festés meg-
sérül. 3 Festés után 4 órán keresztül 
hagyjuk száradni. Végül 160 °C-on 
25 perc alatt (Porcelain brushpen) 
vagy 160 °C-on 90 perc alatt (Glass 
& Porcelain toll / festék) égessük 
ki az előmelegített sütőben. Hagy-
juk a sütőben kihűlni. Csak ezu-
tán lesznek a motívumok 50 °C-
on moshatóak mosogatógépben. 
Ha a mosogatógép hőmérsékle- 
te forróbb, akkor mosogassuk el 
kézzel.

Porcelánfestés - ezt a technikát mindenki alkalmazhatja. 
Mindegy, hogy kezdő vagy profi, kicsi vagy nagy, idős vagy 
fiatal. Ecsettel és festékkel vagy közvetlenül tollal festeni,  
mindenki rajongani fog érte.

AL APANYAG

Szívek
Porcelánszív - akasztós 
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 14,5 cm
50 04 23 8 db/cs. ........................... 3.200,—

Porcelán filctoll készlet – EDDING

Vonalszélesség: kb. 1 – 4 mm
Színek + számok:  
piros árnyalat-30, kék árnyalat-60, színes-99 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 37 .. 6 db/cs. ....................... 3.590,—

Alátét
Alátét - 
porcelán / parafa
Kivehető csempe- 
berakással.
Méret:  kb. 15,5 x 15,5 cm 
Vastagság:  kb. 1 cm 
Csempeméret:  kb. 11 x 11 cm 
Csempevastagság: kb. 5 mm
50 21 29 10 db/cs. ......................... 9.000,—

Porcelán & üvegtoll  
glamour készlet - KREUL 
Tartalom:  
● 4 toll, fehér, fekete,  
 metálos arany, metálos ezüst

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm
50 23 00 4 db/cs. ........................... 4.500,—

Üveg & porcelán Clear készlet - KREUL

Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 20 ml (napsárga,  
 narancssárga, cseresznyepiros, sötétkék,  
 sötétzöld, eszpresszóbarna) 
● 1 ecset
50 21 60 per készlet ...................... 5.040,—

Tisztító & hígító -  
MARABU

50 11 84 100 ml/üveg .................... 1.730,—

FESTÉS PORCELÁNRA 

Mert nagyon  
kedvellek!
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PECSÉTELÉS TEXTILFESTÉKKEL

Egyedien takarítva!
Ilyen egyszerű:
Egy kevés festéket kenjünk ecset- 
tel a pecsétnyomóra és úgy nyom- 
juk a mosogatórongyra. Így sa- 
ját elképzelés szerint díszíthet-
jük a rongyot. A fixáláshoz a 
kész mosogatórongyot hagyjuk 
néhány napot száradni, hogy 

azután nedves törléshez is hasz- 
nálható legyen. 

AL APANYAG

Mosogatórongy
Méret: kb. 17 x 19,5 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Alapanyag: 70 % cellulóz és 30 % pamut 
Szín: natúrfehér
50 23 62 20 db/cs. ......................... 7.130,—
Textilfesték világos anyagokhoz 50 ml, 
Javana - KREUL
(Cikkszám 501326.. kül. színekben) lásd főkatalógus 552. o.

Textilfilctoll Texi mäx Sunny,  
Javana - KREUL
(Cikkszám 501337.. kül. színekben) lásd főkatalógus 548. o.

SZER SZ ÁM

Dekorgumi pecsét -  
mértan
Motiv: kb. 1,7 – 3,8 cm
40 21 74 12 db/cs. ......................... 1.400,—

Sörteecset - Gussow - iskolai sorozat

Ecsetméret: Nr. 6 (6 mm)
20 00 24 per db ................................ 140,— 
 10 db-tól ............................ 130,—

Szublimációs filc / fantomfilc  
Javana - KREUL
Tollvastagság: Ø 8 mm 
Tollhossz: 133 mm
50 01 28 per db ............................. 1.330,—

A motívumot szublimácós / fantom ceruzával 
is előrajzolhatjuk segítségképpen.

TIPP

1 A szublimáló ceruzával húzzunk 
segédvonalakat 5,5 cm-es távol- 
ságra. Tegyünk a töltőnyílásba 
papírt, hogy a festék ne szivárog- 
jon át. 2 Egy kevés festéket ken-
jük ecsettel a nagy kerek pecsét- 
nyomóra és helyezzük a vonal 
közepére. Most a levélpecsét- 
nyomóval pecsételjünk leveleket 
a segédvonal jobb és bal olda-
lára. Minden színváltáskor tisz-

títsuk meg a pecsétet teljesen.  
3 A pöttyös levelekhez húzzuk  
meg a levélpecsétnyomó körvo-
nalait szublimáló stifttel és pöty- 
työzzük ki textilfestő tollal. 4 Szá- 
radás után rögzítsük a festéket  
a fonákján vasalóval (pamut fo- 
kozaton gőz nélkül) 4 perc alatt.  
5 A nyakpárnát töltsük meg vattá- 
val, cseresznye- vagy szőlőmag- 
vakkal, majd varrjuk össze a nyílást.

AL APANYAG

Nyakpárnahuzat 
Méret: kb. 30 x 35 cm 
Alapanyag: 100% pamut 
Minőség: 130 g / m² 
Súly: 25 g / db 
Szín: fehér
50 23 32 per db ................................ 790,—
 
Textilfesték világos anyagokhoz, Tex - CREALL
(Cikkszám 501334.. kül. színekben) lásd főkatalógus 553. o.

Textilfilctoll világos anyaghoz,  
Textil Pens - EDDING
(Cikkszám 500511) lásd főkatalógus 548. oldal

Cseresznyemag 
(Cikkszám 502338) lásd főkatalógus 508. oldal

Szőlőmag
(Cikkszám 502339) lásd főkatalógus 508. oldal

Soft - Flocks tömőanyag
(Cikkszám 501169) lásd főkatalógus 509. oldal

Varrócérna
(Cikkszám 501466.. fehér-01) lásd 40. oldal

SZER SZ ÁM

Dekorgumi pecsét - mértan
(Cikkszám 402174) lásd fent

Sörteecset Nr. 6 - Gussow - iskolai sorozat
(Cikkszám 200024) lásd fent

Szublimációs filc / fantomfilc - Javana KREUL
(Cikkszám 500128) lásd fent

Varrótű - PRYM
(Cikkszám 501070) lásd főkatalógus 532. oldal

NYAKPÁRNA  
KÉSZÍTÉSE

Helyezd  
magad kényelembe!
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 FÜRDŐGOLYÓK 

Pancsi, pancsi!
Ilyen egyszerű:

Mindhárom összetevőt keverjük 
össze egy nagy vödörben. Először 
a fürdőgolyókivonatot (A) oldjuk 
fel vízfürdőben, de ne melegít-
sük fel több mint 60 °C-ra (a vizet 
nem szabad felfőzni). Végül a port 
(B) keverjük bele míg teljesen fel- 

oldódott. Ezután keverjük hozzá 
a (C) port egyenletesen. Végül 
egy fürdőgolyóformában meg- 
felelő mennyiségű masszát töl-
tünk, formába préseljük vagy 
kézzel kis golyókat formázunk 
és pár napot száradni hagyjuk.  

Színezhetjük szappanfestékkel és szappanil-
latolajjal vagy virágszirmokkal díszíthetjük.

TIPP

Szépen becsomagolható virágfó-
liába vagy a Jens mécsesünkbe.

AL APANYAG

Fürdőgolyók
Tartalom:  
● 3 különböző összetevő 
● 1 keverő spakli 
● 1 útmutató

Mennyiség: kézzel készítve kb. 12 – 13  
 golyóhoz vagy fürdőgolyó 
 formálóval kb. 10 golyóhoz

Fürdőgolyó - habzó
 

30 14 56 600 g/cs. .............................. 5.720,—

Fürdőgolyó - pezsgő
 
    

30 14 92 600 g/cs. .............................. 5.720,—

Fürdőgolyóforma - szív

Méret:  kb. 37 x 30 mm 
Anyagszükséglet:  kb. 50 g
30 18 76 per db ...................................... 950,—

Fürdőgolyóforma - golyó

Méret:  Ø kb. 35 mm 
Anyagszükséglet:  kb. 45 g
30 14 57 per db ...................................... 950,—

Levendulavirágok
Illatos, ömlesztett  
levendulavirágok.

60 31 05 50 g/cs. .................................... 900,— 
60 31 06 500 g/cs. ............................... 6.300,—

Rózsaszirom - piros

Tartalom: 3 g
30 15 52 per cs. ...................................... 860,—

Sütőforma - kerek
Méret alj: Ø kb. 2,4 cm 
Höhe: kb. 1,6 cm
40 17 43 300 db/cs. ................................ 820,—

Szappanillatolajak - aromaterápia 
Koncentrátum 
(10 – 15 ml, 1 kg szappanhoz).
Tartalom: 20 ml
30 08 67 citrom .................................. 1.860,— 
30 08 68 rózsa .................................... 1.860,— 
30 08 69 orgona ................................. 1.860,— 
30 08 70 barack .................................. 1.860,— 
30 08 71 levendula ............................. 1.860,—

Szappanfestőrúd, egyszínű
4 – 6 kg szappanhoz (a szappan  
színintenzitásától függően).

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, pink-43, zöld-50, kék-60, 
ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 96 .. 3 db/cs. ............................ 1.570,—

Mécses - Jens
 
Üvegvastagság: kb. 7 mm

Méret: Ø kb. 6,3 cm, magasság: kb. 8 cm
50 20 13 per db ..................................... 360,—
Méret: Ø kb. 10 cm, magasság: kb. 12,5 cm
50 20 14 per db ..................................... 650,— 
Ajándékfólia - virágfólia
(Cikkszám 400592) lásd főkatalógus 397. oldal
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Fémszív
Pompás barkácsötleteket valósíthatunk meg 
ezzel a stabil fémformával, pl.: zsinórral, gyap- 
júval, szalagokkal körbetekerni és különböző 
díszítőelemekkel díszíteni, fehér bevonatos. 

 
Méret: kb. 11 cm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm 
Szín: fehér bevonat
30 00 81 per db ...................................... 250,—

Méret: kb. 16 x 7 cm, vastagság: Ø kb. 2 mm, 
Szín: ezüst lakkozott
30 16 45 2 db/cs. .................................... 760,—

Akril szívdoboz  
tetővel

Doboz kristály- 
tiszta műanyagból, 
fedéllel, többféle  
alkotáshoz vagy  
apróságok prakti- 
kus tárolásához. 
Méret Ø kb. 105 x 100 mm 
Magasság: kb. 52 mm
30 17 03 12 db/cs. ............................... 4.860,—

Szív akasztós dísz - hungarocell /  
rostselyem
 

Rostselyemmel körbetekert lapos hungarocell 
szív, ideális festeni és díszíteni. Fagyönggyel, 
jutaszalaggal akasztható.

Méret: kb. 16 cm 
Vastagság: kb. 2 cm 
Teljes hossz: kb. 24 cm
60 31 66 4 db/cs. .... 2.150,— helyett....1.940,—

Porcelántál - szív

Méret: kb. 13 x 13 cm 
Magasság: kb. 3,5 cm
50 04 31 per db ................................... 1.320,— 
 6 db-tól ................................. 1.290,— 
 36 db-tól ............................... 1.230,—

Szív - vessző

Stabil szív,  
kiválóan  
kidolgozva. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 1,8 cm 
Szín: szürke / barna
60 27 40 per db ..................................... 540,—

Szív domború - fűzfa

Stabil  
drótszív,  
fűzfával  
körbetekerve,  
akasztóval.
Méret: kb. 25 x 22 cm 
Vastagság: 9,5 cm 
Szín: zöld
60 30 57 per db ................................... 1.400,—

Akrilszív

Kétrészes, kristálytiszta, belül dekorálható, sze-
gélyszalaggal díszíthető, festhető vagy ragaszt-
ható, valamint Window Color-ral is festhető.  
Méret: kb. 8 cm
30 01 24 5 db/cs. ................................. 1.730,—

Hungarocellszív

Durva szemcsézéssel.  
Kissé domború,  
lapos alj.
Méret: kb. 90 mm 
Vastagság: kb. 3 cm
30 12 67 12 db/cs. ............................... 1.750,—

Hungarocellszív
 
 
 
 
 

 

 
Kissé  
domború. 
Méret: kb. 50 mm
30 06 63 per db .......................................110,— 
Méret: kb. 90 mm
30 01 51 per db ...................................... 200,—
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Virágok - textil 
Nemes virágok, szépen  
kidolgozva, ideális szórni,  
ragasztani vagy felvarrni.
Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Szín: fehér 
Mosható: 40 °C-on
60 30 77 6 db/cs. ......... 590,— helyett....520,—

Szóródíszek lapos szív - műanyag

Ideális szórni vagy  
ragasztani.
Méret: kb. 1,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 07 69 50 db/cs. .................................. 970,—

Szóródíszek szívek 3D - akril

Ideális szórni vagy  
ragasztani.
Méret: 1,5 x 1,9 cm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Szín: piros átlátszó
60 07 70 50 db/cs. ............................... 1.660,—

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 
Szín: piros
60 04 58 per cs. ................................... 3.020,—

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 mm 
Szín: piros
60 30 61 72 db/cs. ... 2.970,— helyett....2.680,—

Szóródíszek szívek piros - fa

Mindkét oldaluk lefestve,  
ideálisak szórni vagy ragasztani,  
négyféle.
Méret: kb. 2,5 x 4 és 4 x 3,5 cm 
Vastagság: kb: 2,5 mm 
Szín: piros
60 33 52 72 db/cs. ............................... 3.170,—

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: fehér / piros / rózsaszín / szürke
60 31 76 48 db/cs. ... 3.400,— helyett....3.060,—

Szóródíszek szívek - fa

Mindkét oldaluk lefestve, lézerrel vágott, ideáli- 
sak szórni vagy ragasztani, kétféle három színben.
Méret: kb. 2,5 x 1,7 és 4,5 x 2,7 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: krém / rózsaszín / sötétpiros
60 33 75 54 db/cs. ............................... 1.080,—

Szalagkészlet pöttyök & csíkok - 10 mm

Különböző, színben harmonizáló szalagok szőtt 
peremmel, tekercsenként 5 m.
Szín: fehér / szürke 
Szélesség: 10 mm
60 33 68 2 tekercs/cs. ......................... 1.760,—

Sifonszalag szívek - 10 mm

Szélesség: 10 mm
Színek + számok:  
fehér / arany-18, fehér / ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
60 28 50 .. 12,5 m/tekercs ..1.960,— ....1.760,—

Szalagkészlet szívek - 15 mm

Három különböző színben, egyenként 5 m. 
Szín: krém / piros / szürke 
Szélesség: 15 mm
60 29 88 3 tekercs/cs. ......................... 3.600,—

Szalagkészlet szívek - 3 – 40 mm

Lenvászon- és szőtt szalagok, egyenként 5 m.
Szín: natúr / fehér / piros 
Szélesség: 3, 25 és 40 mm
60 32 90 5 tekercs/cs. ......................... 3.420,—

BARKÁCSOLÁS  
VASALÓGYÖNGGYEL

Kitüntetés 
neked 

Készítsünk egy szívet vasaló- 
gyöngyből. A masnit és a brosstűt 
rögzítsük alacsony hőmérsékletű 
ragasztópisztollyal - UHU (cikkszám 
400380) hátoldalára.

Ilyen egyszerű:

 AL APANYAG

01 10 20 30 55

65

Szaténszalag - 15 mm
 
 
 
 
 
 
 
Szélesség: 15 mm

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
piros-30, középzöld-55, középkék-65 
A színek számát kérjük megadni!
60 24 15 .. 10 m/tekercs .................. 830,—

Midigyöngyök tasak - HAMA
(Cikkszám 301177.. kül. színekben) lásd 55. oldal

Midigyöngy alaplap - HAMA szív
(Cikkszám 300758) lásd főkatalógus 339. oldal

Kitűző alap
(Cikkszám 700021) lásd főkatalóugs 579. oldal
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1 Feszítsük a keretbe a hím- 
zővásznat. A vásznat helyezzük a 
belső gyűrűre, a külső gyűrű csa- 
varát kissé lazítsuk meg és így  
húzzuk rá óvatosan a belső gyűrűre. 
A vásznat simítsuk ki és a csavart 
húzzuk meg. 2 A szublimáló stift- 
tel fessünk három kört egymás- 
tól 1 cm távolságra. 3 Hímezzük 
ki fonáköltéssel a középső kört 

Ez a romatikus virágkoszorú négy különböző hímzőöltéssel 
készült. Tehát nem is olyan nehéz szeretetet adni ajándékba!

zöldre. Ezzel az öltéssel egy foly- 
tonos vonal alakul. 4 A virágokat  
és a leveleket franciacsomóval és 
margaréta öltéssel egyedileg el- 
készíthetjük. • Virág franciacsomó-
val: 6 – 8 csomó egy virág. • Virág 
margaréta öltéssel: 8 szirom egy 
virág. 5 A feliratot készítsük el előre 
szublimáló ceruzával és hímez- 
zük ki láncöltéssel. 

Fonáköltés

ÖLTÉ SI  TECHNIK ÁK

Alulról szúrjuk át, kb. 3 mm-nyire mellette 
szúrjuk megint bele és a dupla öltéshossz 
utána, kb. 6 mm.re, szúrjuk át megint az 
ellenkező irányban.  A következő öltéseket 
mindig az utolsó öltésbe szúrjuk és dupla 
öltéshossznál szúrjuk át.

Francia csomó

Alulról szúrjuk át a vásznon. A cérnát egy 
kézzel feszítsük ki és a tűt kétszer tekerjük 
meg a cérna körül. A tűt szúrjuk be megint  
a lehető legközelebb a kiöltőlyuk mellett és 
a cérnát húzzuk át óvatosan a hurkokon.  
A vásznon így egy kis göb keletkezik.  

Margaréta öltés 

Először alulról öltsünk át a vásznon és a 
cérnából alakítsuk egy hurkot. Akkor megint 
szúrjunk a kiöltésbe és a hurkot rögzítsük  
egy kis tűzőöltéssel. 

Láncöltés 

Itt a tűt szúrjuk át, a fonalból alakítsunk 
hurkot és ismét a kiöltőlyuk mellé szúrjuk 
be. A cérnát ne húzzuk át teljesen. Most 
szúrjuk a tűt egy kissé balra a hurok bel- 
sejében ki és a hurkon kívül pedig ismét 
be. A cérnát húzzuk meg óvatosan.  
Az utolsó hurkot rögzítsük egy tűző- 
öltéssel.

Elkészítési példa

AL APANYAG
Hímzőfonal - előnyös csomag 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 30 °C-on 
Tartalom: 52 motring, egyenként 8 m = 416 m

Hímzőfonal  
alapszínek

50 17 28 52 db/cs. .............................. 3.200,—

Hímzőfonal pasztell

50 22 87 52 db/cs. .............................. 3.200,—
 
Szublimációs filc / fantomfilc - Javana KREUL
(Cikkszám 500128) lásd 82. oldal

Hímzőkeret 
Keretméret: Ø kb. 20 cm
50 17 97 per db .................................. 1.080,—

Pamutszövet 
Szélesség: kb. 165 cm 
Sűrűség: kb. 13 szál / cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C 
Szín: fehér
Minimális rendelhető mennyiség: 0,5 m
50 14 36 01 per fm ......................... 5.110,—

Hímzőtűk, hegyes - PRYM 
Méret: Nr. 20 
Hossz: kb. 4,3 cm
50 10 65 25 db/cs. ......................... 1.140,—

H
A

N
D

LETTERIN
G HÍM

ZÉS Szeretjük a részle
te

ke
t!
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Trendi, sajátkészítésű és környezetbarát.  
Az új, víztaszító BeaLena táskaszövetből gyorsan készít- 
hetünk egy praktikus táskát, amely teljesen összegöngyölít- 
hető. Aprólékos, ábrás útmutatóval egyszerűen és  
könnyen megvarrható.

VARRJUNK TÁSKÁT

Carry bag

AL APANYAG

Táska varrókészlet  
BeaLena - madarak
Tartalom: 
●	 szövet 
●	 abrás	leírás	 
	 szabásmintával	1:4

Szövetméret:	 kb.	100	x	147	cm 
Táskaméret:	 kb.	50	x	40	cm	(fül	nélkül) 
Alapanyag:	 100	%	poliészter 
Minőség:	 80	g	/	m² 
Mosható:	 30	°C-on
50 23 49 per cs. ............................. 4.140,—

Varrócérna 
Vastagság:	 120 
Alapanyag:	 100	%	poliészter 
Mosható:	 95	°C-ig
Színek + számok: 
fehér-01,	fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 66 .. 1.000 m/tekercs ............. 760,—

Üvegfejű gombostű - 30 mm PRYM
 
Hossz:	 kb.	30	mm 
Tartalom:	 kb.	100	db
50 11 03 10 g/cs. ........................... 1.150,—

Szabó mérőszalag
 
Hossz:	 kb.	150	cm 
Szélesség:	 kb.	2	cm
50 22 39 per db ................................ 790,—

Szabóolló - BESSEY Erdi

Hossz:	 200	mm 
Vágóhossz:		 82	mm
20 02 20 per db ............................. 5.800,—

01 90

AL APANYAG
NYOMTATOTT TÁSKA

Szívből készítve!
Ilyen egyszerű:

A	 pecsétnyomóhoz	 ragasszunk	
egy	 dekorgumi	 szívet	 a	 fakocká-
ra.	 Az	 appretúra	 eltávolításához	
mossuk	 ki	 a	 pamuttermékeket	
öblítő	nélkül,	hagyjuk	megszárad-
ni	 és	 vasaljuk	 ki.	 Tegyünk	 a	 két	
réteg	 közé	 papírt,	 hogy	 a	 festék	
ne	szivárogjon	át.	A	festéket	ken-
jük	 ecsettel	 a	 pecsétnyomóra	 és	
úgy	 nyomjuk	 a	 szövetre.	 Minden	
nyomtatás	előtt	kenjünk	a	pecsét- 
re	festéket.	Színcsere	előtt	tisztít-
suk	 a	 jól	meg	 a	 pecsétet.	 Szára-
dás	 után	 rögzítsük	 a	 festéket	 a	
fonákján	 vasalóval	 (pamut	 fokon	
gőz	nélkül)	4	perc	alatt.

Rajzoljunk	segédvonalakat	szublimációs	
filc	/	fantomfilccel	és	egy	vonalzóval	4	cm-es	
távolságban	(fakocka	szélesség).	A	kocka- 
éleket	helyezzük	mindig	a	segédvonalra.

TIPP

Pamuttáska - nagy 
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 ................................ 430,— 
 10 db-tól ............................ 410,— 
 100 db-tól .......................... 360,—

Fakocka - hársfa

Méret:	 kb.	40	x	40	mm
10 11 44 50 db/cs. ......................... 4.640,—
 
Textilfesték világos anyagokhoz, Tex - CREALL
(Cikkszám	501334..	kül.	színekben)	lásd	főkatalógus	553.	o.

Dekorgumi stancolt részek - szívek
(Cikkszám	300305)	lásd	főkatalógus	302.	oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám	400298)	lásd	főkatalógus	348.	oldal

Szublimációs filc / fantomfilc -  
Javana KREUL
(Cikkszám	500128)	lásd	82
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 KÖRNYEZETBARÁT, SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ & STÍLUSOS

Horgolt táska

A nagy táska 6 Macramé pamut-
fonal gombolyagból, a kicsi pedig 
4 Apollo pamutfonalból készült.  
A leírásban mindig mindkét mó- 
dot megadjuk. A táskát egy da- 
rabban horgoljuk. Az alapot 
42 (Macramé pamutfonal) /  
62 (Apollo pamutfonal) légszem-
mel = LSZ kezdjük. A tűtől számolva 
a harmadik szemmel = SZ kezdjük 
a horgolást. 
1. sor: Horgoljunk 3 egyr.pálcát = 
ERP a légszembe, majd egy-egy 
ERP az előző sor mindegyik lég- 
szemébe (= 38 / 58 ERP), 8 ERP az 
utolsó SZ-be, a LSZ-lánc másik ol- 
dalán 38 / 58 ERP, 5 ERP az utolsó 
SZ-be. Összesen: 92 / 132 ERP. 
Ettől kezdve ovális körben dolgozunk.
2. sor: 3 LSZ, a következő szemtől 

Egy kis lépéssel kezdődik minden nagy dolog!  
Táskánk egyszerűen elkészíthető és mivel újrahasználható,  
ezért nagyon környezetbarát.

AL APANYAG
Pamutfonal Apollo - ELISA
Vastagság: Ø kb. 1,3 mm 
Hossz: kb. 125 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 26 szem,  
 magasság 36 sor

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, narancs-
sárga-20, piros-30, borvörös-39, világos 
rózsaszín-41, pink-43, zöld-50, almazöld-53, 
világoskék-61, türkiz-64, sötétkék-69, lila-74, 
barna-80, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag ............ 830,— 
50 14 59 99 50 g/gomb., szivárvány .. 1.040,—
Pamutfonal Macramé - DURABLE 
Vastagság: Ø kb. 2,2 mm 
Hossz: kb. 90 m 
Tűvastagság: 4 – 5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 16 szem,  
 magasság 24 sor
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-10, púderrózsa-szín-40, 
mentazöld-57, türkiz-63, fekete-90, világosszürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 82 .. 100 g/gombolyag ....... 1.570,—
Horgolótű - ADDI
Hossz: kb. 13,8 cm 
Alapanyag: alumínium / műanyag
Tűvastagság: 3,5 mm
50 02 08 per db ............................. 1.040,—
Tűvastagság: 4 mm
50 21 33 per db ............................. 1.080,—

2 ERP-t az előző sor mindegyik SZ-
be, ezt 3 x megismételjük, 38 / 58 
SZ, 2 ERP a következő SZ-be,  
8 x megismételjük, 38 / 58 ERP, 2 
ERP a következő SZ-be, 5 x megis-
mételjük. Összesen: 108 / 148 ERP
3. sor: 3 LSZ, majd 1 ERP, 2 ERP 
a következő SZ-be, 3 x megismé-
teljük, 38 /58 ERP, 1 ERP, 2 ERP 
a következő SZ-be, 8x megismé-
teljük, 38 / 58 ERP, ERP, 2 ERP a 
következő SZ-be, 5 x megismétel-
jük. Összesen: 124 / 164 ERP
4. sor: 3 LSZ, majd 2 ERP, 2 ERP 
a következő SZ-be, 2 x megismé-
teljük, 44 / 64 ERP, 2 ERP, 2 ERP 
a következő SZ-be, 6 x megismé-
teljük, 44 / 94 ERP, 2 ERP, 2 ERP a 
következő SZ-be, 4 x megismétel-
jük. Összesen: 136 / 176 ERP

5 – 9. sor: 136 / 176 ERP - 5 sor
10. sor: 4 LSZ (= E1 RP + 1 LSZ), 
*egy SZ-t kihagyunk, 1 ERP, 1 SZ,  
*-tól a sor végéig megismételjük, 
kúszószemmel = KSZ a sor 3. 
kezdő-LSZ-be zárunk.
11 – 33. sor: 4 LSZ (= 1 ERP + 1 
LSZ), *1 ERP, 1 LSZ, *-tól a sor 
végéig megismételjük, kúszószem-
mel = KSZ a sor 3. kezdő-LSZ-be 
zárunk – 23 sor
34 – 36 / 34 – 39. sor: 
1LSZ, 136 / 176 RP – 3 / 6 sor
37 / 40. sor: 19 RP, 80 / 130 LSZ, 
30 / 50 szemet kihagyunk, 38 ERP, 
80 / 130 LSZ, 30 / 50 szemet kiha- 
gyunk, 19 ERP
38 – 40 / 41 – 44. sor: 
236 RP - 2 / 4 sor
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Kötőfonal Brazilia - SCHACHENMAYR 
Rojtos kötőfonal egy különleges kinézethez. 
Alkalmas szőni, kreatív alkotásokhoz, horgolni 
és kötni, mosógéppel mosható.
Vastagság: Ø kb. 1,5 – 15 mm 
Hossz: kb. 90 m 
Tűvastagság: 4,5 – 5,5 
Alapanyag: 100% poliészter 
Mosható: 30 °C-on 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 18 szem,  
 magasság 28 sor

 

 
Színek+számok: 
krém-02, sárga-10, borvörös-32,  
petróleum-58, tópszín-81 
A színek számát kérjük megadni!
50 24 33 .. 50 g/gombolyag ............... 1.360,—

Kötőfonal előnyös csomag 
Vastagság: Ø kb. 2,5 mm 
Hossz: egyenként kb. 130 m  
 (50 g / gombolyag) = kb. 1.560 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % poliakril 
Mosható: 30 °C 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 20 szem,  
 magasság 28 sor
Alapszínek

Kevert csomag 12 élénk színben.
50 22 76 12 db/cs. ............................... 5.900,—

Pasztellszínek

Kevert csomag 12 pasztell színekben.
50 22 77 12 db/cs. ............................... 5.900,—

Vicces karakterek - tűzőrészek

Vidám, színes műanyag testrészek praktikus 
vödörben.
Tartalom: 
● kül. szemek, orrok, szájak, fülek, csápok,  
 fejfedők és cipők
30 10 26 128 db/cs. ............................. 4.500,—

Csibeláb - műanyag

Méret: kb. 30 x 2 mm
30 14 90 25 db/cs. .................................. 720,—

Dekorgumi -  
gyöngyök

Különböző formák  
(négyzet, kör, szív,  
csillag), színek és  
méretek keverve. 
Méret: kb. 15 – 20 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
30 14 32 290 db/cs. ............................. 1.470,—

Kongógyöngyök - basic

Színes gyermek- 
gyöngyök fűzés- 
hez, tizenegyféle. 
Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 3,5 – 4 mm
70 08 60 1.000 db/cs. .......................... 1.870,—

Akasztós szövőkeret - fa

Először a keretre kb. 2,5 m cérnát kifeszítünk és 
elkezdünk szőni. 
TIPP: Láncfonal (cikkszám 501910) és  
 szövőtcű (Cikkszám 402178) rendelhető. 
Méret: kb. 15,4 x 21 cm 
Képméret: kb. 10,4 x 15 cm 
Vastagság: 3 mm
50 21 24 per db ...................................... 580,—

Szövőtű - műanyag

Hossz: 15 cm
40 21 78 3 db/cs. .................................... 790,—

Felvetőfonal - Ø 1 mm

Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Mennyiség: 500 g 
Hossz: kb. 1.425 m 
Alapanyag: 50 % pamut  
 és 50 % poliészter
50 19 10 per db ................................... 4.640,—

Pompon - sablon
 
Vastag karton.  
Az ideális segéd pomponok  
készítéséhez. 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Vastagság: 400 g / m2

1 ív = 2 karika!
40 08 80 per ív .........................................110,— 
 10 ívtől ..................................... 100,— 
 100 ívtől ..................................... 90,—

Pompon - készítő

Ezzel a praktikus segéddel gyorsan készíthetünk 
pomponokat. A félíveket körbetekerjük fonallal, a 
kört bezárjuk, felvágjuk, elkötjük - máris kész! 
Méret: Ø kb. 3,5 / 5,5 / 7 / 9 cm
50 22 70 4 db/cs. ................................. 2.140,—

Pompon készítő - műanyag

Funkcionális  
pompon készítő  
műanyagból, amellyel  
egész egyszerűen egyidejűleg két pompont  
készíthetünk. Zseniálisan egyszerű, nagyon 
tartós. Útmutatóval.
Kész pompon mérete: Ø kb. 3 és 5 cm
50 22 40 per db ...................................... 860,—

Rezgő szemek előnyös csomag - kerek

Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 6, 8, 11, 13 és 15 mm

méretenként kb. 20 db
30 14 17 kb. 100 db/cs. .......................... 900,—
méretenként kb. 200 db
30 17 39 kb. 1.000 db/cs. .................... 5.720,—

Szemek - félgolyó előnyős csomag

Öntapadós hátlappal. 
Méret: Ø kb. 4, 6 és 8 mm (egyenként kb. 50 db)
30 17 40 kb. 150 db/cs. ....................... 1.710,—

Rojtos barátok
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1 Az arcot vagy ki lehet rajzol- 
ni előre, vagy ceruzával direkt a  
parafakorongra felvázolni. 2 A ra-
gasztót legjobb egy kis nyílásos 
üvegből felkenni. A zsinór dara-
bokat ragasszuk fel, a kerekítése- 

ket száradásig rögzítsük gom- 
bostűvel. 3 A szemekhez fessük 
le a fa félgolyókat akrilfestékkel és  
ragasszuk fel. 4 A kép hátára rög- 
zítsünk egy képakasztót.

 AL APANYAG

Préselt parafa korong /  
edényalátét
 
Méret: Ø kb. 20 cm 
Vastagság: kb. 10 mm
10 10 69 per db ................................ 460,—

Pamutzsinór / kötözőzsinór -  
Ø 2,5 mm

Vastagság: Ø kb. 2,5 mm 
Mennyiség: 350 g 
Szín: natúrfehér
10 10 52 kb. 180 m/gombolyag .... 2.160,— 
 10 gombolyagtól ............ 2.110,—

Fagolyó fél - bükkfa

Méret: Ø kb. 20 mm
10 18 16 25 db/cs. ............................ 790,—

Akrilfesték Patio Paint

Szín: fekete
50 12 82 90  59 ml/üveg .................. 1.350,—

Faenyv Original - UHU

Átlátszóra szárad. 
40 03 88    75 g/flakon ...................... 920,— 
40 03 89  250 g/flakon ................... 1.750,— 
40 03 90  750 g/flakon ................... 2.620,—

Képakasztó / ragasztófül - papír

Tartó erő kb. 1.000 g-ig 
Méret: Ø kb. 30 mm
40 02 94 20 db/cs. ............................ 580,—
 
Adagoló flakon
(Cikkszám 500896) lásd főkatalógus 346. oldal

Gombostű 30 mm PRYM
(Cikkszám 501102) lásd főkatalógus 532. oldal

Ollókészlet - 3-részes
(Cikkszám 200688) lásd főkatalógus 233. oldal

Ez vajon ki lehet? Itt a kreativitás a fontos!  
Milyen markáns sajátosságok, mint pl. szeplő vagy szem- 
szín léteznek? Ki lehetne rakni egyetlen darab zsinórból  
egy arcot? 

Textil jogosítvány

A textil kézimunkaóra egyik fontos feladata, hogy a diákoknak különböző anyagokat, megmunkálási 
módokat és elkészítési technikákat bemutasson. Ehhez kapcsolódik a szerszámok és segédeszkö-
zök helyes használata. Pedagógusokkal együttműködve kidolgoztunk egy olyan textil-jogosítványt, 
amely a gyerekeket motiválja és összefoglalja a tudásszintjüket. Szabadon választható, hogy melyik 
technikákat/területeket ismertetjük meg a gyerekekkel, majd ennek alapján lepecsételjük.
A tantervhez igazított listázással, de van elég szabad mező saját projektek feltüntetéséhez. A textil-
jogosítvány olyan projektként is tervezhető és kivitelezhető, amely a gyerekeket éveken át kíséri. 
Ezenfelül felmutatható minősítés a későbbi szakmaválasztáshoz és továbbtanuláshoz. 
Támogatni szeretnénk úgy a pedagógusokat, mint a gyerekeket, ezért a textil-jogosítványt letölthetik 
ingyenesen webáruházunkban.

www.winkleriskolaszer.hu: Barkácstipp / Textil / Kézimunka / Gyapiú: Texil jogosítvány INGYEN!

Egyszerű virágtartó

Illik a Ø 10 – 15 cm-es  
virágcserepekhez. 
Tartalom:  
● 6 m pamutzsinór 
● 4 fagyöngy 
● 1 fakarika  
● útmutató

Teljes hossz: kb. 600 mm
50 19 78 per db ...................................... 710,—
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Karakteres fejek
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AL APANYAG

KULCSTARTÓK

Szeretettel 
horgolva!
Ilyen egyszerű:

Először vágjunk ki egy 6 x 5 cm-
es bőrnégyszöget és középen 
hajtsuk össze. Egy forgófejű 
bőrlyukasztóval lyukasszunk öt,  
Ø 3 mm-es lyukat. A lyukak legye-
nek kb. 5 mm távolságra egymás- 
tól. Bal és jobb oldalon hagyjunk 
kissé nagyobb távot a széléhez,  
ezt majd a horgolás után levágjuk. 
Minden lyukba horgoljunk egy rö-
vidpálcát (ez eredményez 5 sze-
met), fordítsuk meg a munkadar-
abot, horgoljunk egy légszemet 
és megint dolgozzunk vissza 5 rö-
vidpálcát. Addig ismételjük, míg a 
kívánt hosszat elértük. Az utolsó 
sorba horgoljuk bele a karabínert. 
A fonalak végét vágjuk le, csomóz-
zuk össze és a horgolótű segítsé-

Pamutfonal Macramé - DURABLE 
Vastagság: Ø kb. 2,2 mm 
Hossz: kb. 90 m 
Tűvastagság: 4 – 5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 16 szem,  
 magasság 24 sor
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-10, púderrózsa-szín-40, 
mentazöld-57, türkiz-63, fekete-90, világosszürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 82 .. 100 g/gombolyag ....... 1.570,—

Barkácsbőr -  
maradék darabok

Méret: Tenyérnyitől  
 kb. DIN A5-ig
50 18 93 kb. 1.000 g/cs. ................ 3.310,—

Karabíner hurokkal

Teljes méret: kb. 45 x 45 mm 
Szín: ezüst
70 09 54 2 db/cs. ........................... 1.150,—
 
Horgolótű  - ADDI
(Cikkszám 500208) lásd főkatalógus 518. oldal

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd 34. oldal

Ajándékkísérő & kártya
Fa pecsétkészlet - virágkoszorú

9 pecsétnyomó hosszú famarkolattal,  
fekete pecsétpárnával.
Motívum: kb. 2 x 2 és 4 x 4 cm
40 22 04 per cs. ............................. 2.520,—

Fa pecsétnyomó -  
szív kaccsal

Motívum: kb. 3 x 3,5 cm
401958 per db ............................. 1.330,— 
Formalyukasztó XXL - kerek díszszegéllyel
(Cikkszám 401090) lásd főkatalógus 369. oldal

Színes karton / másoló karton 160 g / m² 
(Cikkszám 401977.. fehér-01) lásd 359. oldal

Kraftkarton
(Cikkszám 402113) lásd főkatalógus 365. oldal

Reep zsinór
(Cikkszám 101624) lásd főkatalógus 563. oldal

gével varrjuk el. Végül vágjuk le a 
bőrszéleket méretre úgy, hogy egy 
keskeny és hosszú kulcstartó le-
gyen belőle.

3 m
m

3 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 mm

3 m
m

5 cm

6 cm

S ABLON

Készítsünk kraftkartonból, formalyukasztóval 
és pecsétnyomóval ajándékkísérőt és kártyát. 

TIPP
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Ha a sütőben felmelegítjük, a képek arányosan  
összezsugorodnak, kb. 7x kisebbek és stabilak lesznek. 

ÉKSZERKÉSZÍTÉS 

Lenyűgöző  
Zsugorfólia

1 A kívánt motívumot rajzoljuk a 
zsugorfólia érdes oldalára. FIGYE-
LEM: A motívum választásakor fi-
gyeljünk arra, hogy a fólia a sütő- 
ben 7 x kisebb lesz. A motívumot 
fessük ki alkoholos filccel, filctollal 
vagy színes ceruzával. Mivel a 
fólia kissé átlátszó, a motívumo- 
kat átmásolhatjuk. 2 Egy akasz- 
tóhoz a lyukat egy lyukasztófo- 
góval kistancolhatjuk. Egy Ø 4 mm-
es lyuk kb. Ø 1,2 mm-re zsugo- 
rodik. 3 Vágjuk kis a motívumot, 

helyezzünk rá egy alumínium fóli- 
ára és zsugorítsuk 150 °C-on kb. 
2 – 3 percig. A hő hatására a motí-
vum elkezd hullámosodni, de idő- 
vel megint kisimul. Ha mégis ki- 
csit hullámos, akkor hevítsük me-
gint fel vagy melegítsük fel egy 
hőlégfúvóval és nyomjuk egy lapos 
tárggyal simára. 4 Ha védeni sze-
retnénk a kész darabokat, akkor 
lakkozzuk le az érdes oldalukat  
átlátszó lakkal.

Ékszer:
1 A sablont ragasszuk a zsugor-
fólia érdes oldalára. A kontúrokat 
húzzuk meg és fessük ki alkoho-
los filccel. 2 Az ékszerlapocskákat 
vágjuk ki a kívánt méretű formára 
és stancoljunk lyukakat a köztes 
gyűrűhöz. A sütőbe zsugorítsuk 
össze és hagyjuk kihűlni. 3 A köz- 
tes gyűrűket helyezzük be és a 
medált fűzzük fel a csomózófonal-
ra vagy a nemesacél nyakláncra.

AL APANYAG
KULCSTARTÓK KÉSZÍTÉSE

Akasztók
Ilyen egyszerű:
A zsugorfólia érdes oldalát díszít-
sük filctollal és színes ceruzával. 
A motívumokat vágjuk ki, a köz-
tes gyűrűnek stancoljunk lyukat, 
zsugorítsuk a sütőben (lásd fent) 
és hagyjuk kihűlni. Akasszunk be 
egy köztes gyűrűt és rögzítsük a 
kulcstartó karikát.

Köztes gyűrű - Ø 9 mm
Méret: Ø kb. 9 mm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: platina
70 01 30 20 db/cs. ............................ 520,—

Kulcstartó karika
Méret: Ø kb. 25 mm 
Vastagság: kb. 1,4 mm 
Szín: ezüst
70 00 19 100 db/cs. ....................... 1.330,—
 
Zsugorfólia
(Cikkszám 700927) lásd fent

Alkoholos filc - fekete
(Cikkszám 501986) lásd fent

Színes ceruza Jumbo tri - EDU3
(Cikkszám 502189) lásd főkatalógus 439. oldal

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd 34. oldal

AL APANYAG

Zsugorfólia

Méret: DIN A4  
 (210 x 297 mm)
70 09 27   4 fólia/cs. ...................... 1.260,— 
70 09 28 25 fólia/cs. ...................... 7.380,—

Alkoholos filc 0,6 mm - STAEDTLER 
Szín: fekete 
Vonalszélesség: F / 0,6 mm
50 19 86 per db ................................ 590,—

Festősablon  
öntapadó - madarak

Sablonméret: 15 x 15 cm 
Mennyiség: 5 különböző motívum
50 19 23 per db ................................ 750,— 
 5 db-tól .............................. 640,—
Csomózófonal készlet
(Cikkszám 700967) lásd főkatalógus 626. oldal

Nemesacél nyaklánc - 1-soros
(Cikkszám 700510) lásd főkatalógus 625. oldal

Köztes gyűrűk - Ø 7 mm
(Cikkszám 700129) lásd jobbra 93. oldal

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX
(Cikkszám 200160) lásd 34. oldal

ANYÁK & APÁK NAPJA92
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Angyali üzenet - toll:
Első pillantásra a toll nem külön- 
leges önmagában. Ha jobban meg-
nézzük, akkor észrevesszük, hogy 
a toll az éghez kötődik. Az angya- 
lok arra használják tollaikat, hogy 
ezen az úton egy jelet, egy üze-
netet vagy égi védelmet küldje- 
nek neked.

Szerelmes üzenet - virágok:
A rózsát a virágok királynője- 
ként emlegetik. A legkedveltebb 
virágok közé tartozik és a egyike 
a világ legszebb növényeinek. Az 
erős szimbolikus ereje sok évszá- 
zadon át kísért minket. A piros ró- 
zsával ajándékozom neked szerel-
memet, mivel különös ember vagy 
számomra.

Tündéri üzenetek - csillám:
Tündérpor nélkül nem tudnának a 
mesefigurák repülni és csodás te-
hetségüket bevetni. Ugyanez a ha-
tás keletkezik nálunk, embereknél 
is. Ha nem hiszel tehetségedben és 
képességeidben, akkor nem tudsz 
minden feladatot teljesíteni és nem 
veszed észre, hogy milyen mesés 
lény vagy.

Ilyen egyszerű:

Az üvegecskéket töltsük meg tol-
lat, rózsaszirommal vagy csillám-
mal. Dugjunk át a parafadugón 
alulról egy szerelő pálcikát és felül 
csavarjunk rá egy hurkot egy ék- 
szerfogóval. Most ragasszuk be a 
parafadugót barkácsragasztóval 
az üvegecskébe. Száradás után a 
függődíszt fűzzük fel egy zsinór-
ra vagy nyakláncra. Az ékszerhez 
mellékeljünk egy hozzáillő szöveget 
és csomagoljuk be.

AL APANYAG Csillám - készlet II
Mennyiség: 10 doboz,  
 egyenként 14 g
40 15 54 99 per készlet ....................... 3.310,—

Rózsaszirom - piros 
Tartalom: 3 g
30 15 52 3 g/cs. ..................................... 860,—

Tollak színes -  
kakas / gyöngytyúk
Méret: kb. 5 – 10 cm
30 17 45 kb. 200 db (10 g)/cs. ........... 1.620,— 
Kaucsuk - nyaklánc 
(Cikkszám 700532) lásd főkatalógus 625. oldal
Nemesacél nyaklánc - 1-soros
(Cikkszám 700510) lásd főkatalógus 625. oldal
Csomózófonal készlet 1
(Cikkszám 700967, 700968) lásd főkatalógus 626. oldal

Üvegpalack - mini
 
Parafadugós mini üveg. 
Méret: Ø kb. 11 mm 
Magasság: kb. 22 mm
70 09 56 per db ..................................... 270,—

Szerelő pálcika - 53 mm
Hossz: kb. 53 mm 
Vastagság: Ø kb. 0,7 mm 
Szín: ezüst
70 05 78 92 50 db/cs. .......................... 1.360,—

Köztes gyűrű - Ø 7 mm 
Méret: Ø kb. 7 mm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: platina
70 01 29 20 db/cs. ................................. 430,—

Adok egy üzenetet ajándékba, vigyázz rá jól,  
mivel én választottam szeretettel neked gondosan. 

ÉKSZERKÉSZÍTÉS  

Ékszermedál 
üzenettel
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Tudnivaló:
Készítsük elő a munkaalátétet. 
A nagy köveket egy kalapács- 
csal törjük össze. Az amulettkö-
veket minden megadott gravírozó 
szerszámmal elkészíthetjük. Egy 
kézi gravírozóstifttel némi türelemre 
lesz szükség, a mintáknál egy kicsit 
kísérletezzünk. Ajánlatos tesztelést 
végezni, hogy érezzük a különböző 
sebességeket és a csiszolóhegye-
ket. A minta meghatározásánál 
merítsünk ihletet a kő formájából.  
A mintát ceruzával előrajzolhatjuk, 
de akár csak úgy neki is láthatunk. 

Gravírozás:
Olvassuk el a készülékek leírását. 
Először dolgozzunk egy finom, 
azután egy durva csiszolóstifttel. 
A keletkező port mindig távolítsuk 
el egy ecsettel. A mintákat nem 
gravírozzuk túl mélyre. Végül a fe-
lületet csiszoljuk extra finom csi- 
szolópapírral simára.

GRAVÍROZZUNK ZSÍRKÖVET

ÉKSZERdarabok
Aranyozás:
Olvassuk el az útmutatókat a cso-
magolásokon. A ragasztót egy na-
gyon vékony ecsettel (Nr. 0) kenjük 
bőségesen a mélyedésekbe is. Kb. 
15 percig hagyjuk megszáradni. 
Végül kis dekorációs fém darabokat 
nyomkodjunk bele a mélyedések-
be egy puha ecsettel (Nr. 6), eset-
leg aranyozzuk az oldalakat is. Kis 
pelyheket is használhatunk. A nem 
tiszta aranyszéleket távolítsuk el 
extra finom csiszolópapírral. Rövid 
száradási idő után vonjuk be az 
amulettet teljesen bevonólakkal és 
egy puha ecsettel (nr. 6). Így a kő 
természetes színét és márványo-
zását kiemelhetjük.

Lánc & kulcstartó:
A kész amulettet akasszuk egy 
bőrszalagra, a kulcstartóra tegyünk 
még egy kulcstartókarikát is.

AL APANYAG

Zsírkő - amulettkő nyers

Szeletekre vágott és kifúrt ékszerkövek,  
a szélek nincsenek kidolgozva, ideálisak kre-
atív 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. .................. 4.750,—
 
Gravírozás

Csiszolóceruza -  
gyémánt
Nyél:  Ø 2,35 mm
30 04 16 finom, golyó Ø 1 mm/db .. 940,— 
30 04 17 közepes, golyó Ø 1,4 mm/db ..940,— 
30 04 18 durva, golyó Ø 2,3 mm/db..940,—
 
Gravo Stick gravírozókészlet - PEBARO
(Cikkszám 300420) lásd főkatalógus 271. oldal

Gravírozó készlet akku USB - PEBARO
(Cikkszám 301959) lásd főkatalógus 271. oldal

Csiszolóceruzatartó
(Cikkszám 300415) lásd főkatalógus 271. oldal

Csiszolópapír - Easyroll - SCHULLER 
extra finom K 220
(Cikkszám 200987) lásd főkatalógus 217. oldal

Munkaalátét, esetleg kalapács és ceruza, 
ecset
Aranyozás
Ragasztó, Art Deco - KREUL
(Cikkszám 500615) lásd főkatalógus 479. oldal

Védőlakk, Art Deco - KREUL
(Cikkszám 500614) lásd főkatalógus 479. oldal

Deco Metall
(Cikkszám 500031.. kül. színekben) lásd főkatalógus 479. o.

Minőségi ecset - nyestszőr - SCHULLER
(Cikkszám 200011) lásd főkatalógus 239. oldal

Akrilfestő ecset lapos - HOBBYSTAR
(Cikkszám 200639) lásd főkatalógus 238. oldal

Lánc & kulcstartó
Kerek - bőrszíj
(Cikkszám 700736.. kül. színekben) lásd főkatalógus 627. o.

Kulcstartó karika
(Cikkszám 700019) lásd 92. oldal

ANYÁK & APÁK NAPJA94
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Dátum,  
Aláírás:

(Kiskorúaknál a törvényes képviselő aláírása)

Köszönjük rendelését!
    FtVégösszeg:

Cikkszám Szín- 
szám Termékmegnevezés Menny. Egységár    Teljes ár        Oldal

Az Általános Szerződési Feltételek alapján rendelek:
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Tanári határidőnapló 2021 / 22 - A4 
Információ lásd 5. oldal. 
Figyelem: Szállítható március végétől! 
Érvényes a 2021/22-es tanévre.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Tartalom: 224 lap
40 22 06 per db ................................... 6.840,—

      Átutalás, csekk  Csak iskolák, óvodák és közintézmények 
     Utánvétel Utánvételi díj: 1.260,- Ft  
      Előre átutalás Az áru kiküldése a kifizetést követően 

       Online - fizetés Csak webáruházunkban lehetséges.)

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................    ..................................................................................... 
 

.....................................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

..................................................................................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................................................    ..................................................................................... 
 

.....................................................................................................................................................................................................................................

Vevőkód:

Számlázási adatok Szállítási adatok ha eltér a számlázási adatoktól

Teljes intézménycím - saját címmel ne tévessze össze!

Magyarország
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Webáruház: www.winkleriskolaszer.hu

Áfás árak
Mennyiségkedvezmény -6 %-ig* 
Ingyenes szállítás 27.000,- 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
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Tavaszi magazin 2021

TECHNIKA  |  BARKÁCSOLÁS  |  FESTÉS  |  RAJZOLÁS  |  KÉZIMUNKA

KÉRJÜK, EZT A KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTSA AZ ILLETÉKES SZEMÉLYEKNEK, TECHNIKAI- ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁS-
BAN RÉSZTVEVŐKNEK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TERÁPIÁS OKTATÓKNAK, STB. KÖSZÖNJÜK.

Áfá-s árak
Mennyiségkedvezmény – 6%-ig
Ingyenes házhozszállítás 27.000 Ft-tól

Minket itt is megtalál: 

Tel: 06 - 96 - 565 - 020
Fax: 06 - 96 - 565 - 022
Mail: ertekesites@winkleriskolaszer.hu 

  

K-326-P    

Kezbesithetetlenseg eseten a 
visszaküldési clm: 

KBP

P.P.  

ECONOMIQUE
MAGYAR POSTA - 

Budapest 1005
BUSINESS DME

www.winkleriskolaszer.hu

Születésnapi hétvége

2021. április 23.-25.

Posztoljatok képeket Winkler 
termékekről facebookra a 
#Winkler40 hashtaggel!

1 megrendelés ingyen

Szülinapos hónap

Április bolondja

4 x 14.400,- Ft-os utalvány

40 év Winkler
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