
1 Másoljuk át pauszpapírral a min-
tát a kártyára. Ehhez nyomkodjuk 
át a pontokat egy ceruzával. 2 Hasz-
náljuk a habszivacs lapot alátétnek, 
majd szúrkáljuk át a pontokat elő-
szúrótűvel. 3 A kifeszítéshez három 
Mouline fonal szála szükséges. Húz-
zuk ki egyenként a szálakat, hogy 
ne csomósodjanak össze. Fűzzük 
bele a varrótűbe és feszítsük ki a 
szálakat a kártyán. Használjuk vagy 
a leképezett mintát vagy tetszés 
szerinti, más mintát is választha-
tunk. Csomózzuk meg a szálak vé-
geit a hátoldalon és / vagy rögzítsük 
ragasztószalaggal. 4 Vágjunk le a 
tónuspapírról egy kártyaméretű da-
rabot és ragasszuk a kép hátolda-
lára. 5 Végezetül díszítsük a kész 
kártyát a címkékkel.  

KÁRTYA KÉSZÍTÉS

Szálfeszített képek
Előkelően fényes fonallal színes papíron lenyűgöző, 
modern effektusok keletkeznek. Készítsünk a gyerekekkel 
együtt meghívókat, asztali dekorációkat vagy egy fedla-
pot az emlékalbumhoz. 
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Grafi t másolópapír / pauszpapír
(Cikkszám 400299) lásd főkatalógus 2014 / 15 281. oldal

Alátét - habszivacs
(Cikkszám 501255) lásd főkatalógus 2014 / 15 469. oldal

Előszúrótű hegyes
(Cikkszám 401447) lásd főkatalógus 2014 / 15 327. oldal

Varrótű Nr. 22 - hegyes PRYM
(Cikkszám 501064) lásd főkatalógus 2014 / 15 457. oldal

Ceruza, barkácskés / szike, 
ragasztószalag, ragasztóstift

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG

01 02 11 15 18

39 50 60 9230

01 02 10 16 21 35

36 51 52 59 63 64

65 72 74 89 90 95

Dupla kártya borítékkal

Fotokartonból, 5 kártya 5 színben hozzáillő 
lappal és borítékkal.
Vastagság: 220 g / m²

Színek + számok:
fehér-01, gyöngyfehér-02, szalmasárga-11, 
banánsárga-15, élénkpiros-30, s.piros-39, 
fenyőzöld-50, királykék-60
A színek számát kérjük megadni!

téglalap
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla
 401518 ..  5 db/cs.  ...........................  560,— 
 40151818  5 db/cs. , arany ............... 660,— 
 40151892  5 db/cs. , ezüst ................ 660,— 

négyzet
Méret: kb. 14 x 14 cm - dupla 
 401526 ..  5 db/cs.  ........................... 560,—
 40152618  5 db/cs. , arany  ..............  660,— 
 40152692  5 db/cs., ezüst  ...............  660,— 

Moulinefonal - ANCHOR

A zárójelben 
található számok az eredeti 
„Coats“ színek számai
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 95 °C-on

Színek + számok: 
fehér(1)-01, krém(387)-02, sárga(295)-10, 
napsárga(298)-16, sötétna-rancs(304)-21, 
cseresznye(46)-35, karintiai piros(47)-36, 
sárgászöld(254)-51, május-zöld(255)-52, 
fenyő(218)-59, aqua(131)-63, acél-
kék(132)-64, búzavirágkék(134)-65, 
orgona(97)-72, ibolyakék(101)-74, sötétbar-
na(358)-89, fekete(403)-90, szürke(399)-95
A színek számát kérjük megadni!
 501460 ..  kb. 8 m/köteg ................. 460,—

Hímzőfonal - előnyös készlet

A 26 különböző 
színű mercerizált 
fonal 6 db könnyen 
felosztható szálból 
áll, és ezáltal bármely kívánt 
vastagságban alkalmazható.
Alapanyag: 100 % pamut
Tartalom: 52 fonal á 8 m = 416 m
 501728  52 db/cs.  ..........................  2.900,— 

Tónuspapír (természetes papír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  282. oldal

Címke - Zur Kommunion
(Cikkszám 400229) lásd főkatalógus 2014 / 15  316. oldal

Címke - kereszt
(Cikkszám 400215) lásd főkatalógus 2014 / 15  318. oldal
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