
1 Másoljuk át a mintát 2-2x egy
golyótollal a barkácsfilcre és vágjuk
ki. 2 Varrjuk fel gyöngyfonallal a
gombokat, keresztöltéseket az
effek tuscérnával készítsünk. 3 Varr -
juk össze a filcrészeket gyöngyfo-
nal lal és effektuscérnával. Ehhez
huroköltést alkalmazzunk, hagyjunk
ki egy kis nyílást a megtöltéshez. 
4 Tépkedjük a kitömővattát apró
darabokra és töltsük meg vele az
akasztós filcdíszt. A csillagcsúcsok-
hoz vegyünk segítségül pálcát vagy

ceruzát. Varrjuk össze készre a ré -
sze ket. 5 Ragasszuk rá a kockás
szalagot akasztónak. 6 Fűzzük fel a
különböző méretű hólabdákat a
szív hez tű és cérna segítségével,
majd lent a filcrésznél varrjuk ösz-
sze. A csillaghoz ragasszuk rá a kis
hólabdákat.

Varrótű Nr. 18 - hegyes PRYM
(Cikkszám 501061) lásd főkatalógus 2013 / 14  442. oldal

Barkácsragasztó Flex + Clean - UHU
(Cikkszám 400383, 400025) lásd FK 2013 / 14  258. oldal

Olló

SZERSZÁMOK
TIPP
Kísérletezzük a filc, cérna és gombok külön-
böző színkombinációival. Más különböző
díszöltéseket is alkalmazhatunk. 

ALAPANYAG

01 61

01 35

Barkácsfilc - tekercs (45 cm széles)

Szél.: 45 cm
Hossz: 5 m 
Vast.: 2 mm, 150 g / m²

Színek + számok:
fehér-01, v.kék-61
A színek számát kérjük megadni!
301118 .. 5 m/tekercs ....................2.820,—

Gyöngyfonal Nr. 5 - ELISA

Az ELISA - horgolófonál egy univerzális
puha hímzőfonál mercerizált, fésült és 
színtartó. 

Súly: kb. 5 g
Alapanyag: 100 % pamut fésült
Mosható: 60 °C

Színek + számok: 
fehér-01, cseresznye-35
A színek számát kérjük megadni!
501458 .. kb. 20 m/köteg ..................350,—

Effektuscérna - Ø 1 mm

Akasztózsinórnak, 
filctárgyak áthím-
zéséhez vagy 
sokminden más-
hoz, ez a cérna 
mindent kihangsúlyoz. 
Élelmiszerhű, tépésálló.

Vastagság: kb. 1 mm
Alapanyag: 50 % poliészter, 

50 % viszkóz
Mosható: 60 °C
Szín: klasszikus piros / fehér

50146730 kb. 35 m/tekercs ..............720,—

Gomb keresztöltés - fa

Ideális szórni, ragasz-
tani vagy felvarrni kül. 
táskára, adventi nap-
tárzsákra, stb. 3-féle. 
Nem mosható!

Méret: Ø kb. 1,4 – 2,8 cm
Szín: fehér / piros

602570 9 db/cs. ..............................610,—

Hólabda - kevert csomag
(Cikkszám 300575) lásd főkatalógus 2013 / 14  237. oldal

Kitömővatta
(Cikkszám 500237) lásd főkatalógus 2013 / 14  456. oldal

Kockás szalag - Karintia 10 mm
(Cikkszám 602478.. piros / fehér-30) lásd FK 2013 / 14 480. oldal

Kísérletezzünk filccel, cérnával és gombokkal 
különböző színkombinációkban. Különböző 
más díszöltéseket is alkalmazhatunk. 

VARRÁS FILCCEL ÉS CÉRNÁVAL

Kellemesen fagyos

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2013-10



Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2013-10

Sablon 1:1


