
ALAPANYAG
Varrócérna

100% polyészter, 
erős, mosható 95°C-on, 
keresztcsavart műanyag 
csövön.

Színek + számok:
fehér-01, ekrü-04, sárga-10, narancs-20, 
piros-30, sötétpiros-39, fűzöld-55, 
v.kék-61, royalkék-69, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!

6330 .. 1000 m/tekercs......................470,—

Fotokarton 220 g/m2
(Cikkszám 2123.. szalmasárga-11) lásd főkatalógus 257. oldal

Varrótű hegyes
(Cikkszám 64011) lásd főkatalógus 412. oldal

FONALGRAFIKA

Filigrán & 
hatásos

Tulipán
1 Először vágjunk ki fotokartonból
egy 17,5 x 20 cm-es kártyát és hajtuk
össze középen. 2 Most elkészíthet-
jük a motívumot a fedlapon (magas-
ság 14 cm). A leveleket és virágszir-
mo kat azonos módszer alapján kell
kifeszíteni: A tűt alulról egy sarok-
ponton (1) beszúrjuk, a szálat pon-
tosan az ellentétes pontnál (2) meg-
feszítjük majd a tűt átszúrjuk rajta. 

3 Ez után közvetlen mellette ismét
előreszúrunk (3), ismét az ellenkező
ponhoz kifeszítjük és átszúrjuk (4).
Így dolgozzunk tovább, amíg a levél
ill. a virágszirom el nem készül. 4 A
szárnál a tűt hátulról átszúrjuk (A)
az ellentétes ponthoz (D) kifeszítjük
és átszúrjuk. A tűt a hátoldalon viss-
zavezetjük az (A) ponthoz és ezu-
tán előről az (E) pontnál ismét beszú -
runk. Most szintén hátul vissza az
(A) ponthoz majd az (F) ponthoz
feszítjük ki. A (B) és (C) pontból fe -
szítjük át ezután a (D), (E) és (F)
pontokat. Végezetül csomózzuk
meg a hátoldalán a szálak végeit. 

A fonalgrafika egy régóta ismert technika, amely a 
filigrán képei miatt hihetetlenül közkedvelt és 
hatásos. Élje át, hogyan alakulnak ki fonallal 
papíron lenyűgöző, modern motívumok és hatások. 

TIPP
A szirmok és a levelek 3D hatást kapnak 
és az előtérbe emelkednek, ha több cérnát
egymásra feszítünk. 
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Itt a rajz a levelekhez
és a szárhoz.

Elkészítési minta

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-
zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


