
1 Alaplapnak vágjunk ki egy 40 x

23 cm nagyságú téglalapot a pink

színű barkácsfilcet. 2 Díszítsük a

mappa külsejét színes szalagokkal.

3 Varrjunk három gombot a mappa

külső pemerére, tekerjük össze majd

jelöljük be a maradék három gomb

helyét. 4 Mielőtt ezeket felrakjuk, a

három gomblyukba fűzzünk be egy-

egy szaténszalag mindkét végét.

Most varrjuk fel a gombokat és kös-

sük meg a szaténszalagokat egy

hurokká. Ezek lesznek a zárak. 5 A

házak mintáit másoljuk át a piros és

kök árnyalató barkácsfilcre majd vág-

juk ki. 6 A filcből ös szalagokból kés-

zült ajtókat, ablakokat, emeleteket

és tetődíszeket ragasszuk rá kreatív

ragasztóval a házra. 7 Rendsze -

A filc egy nagyon egyszerű
alapanyag, ami a két- és
háromdimenziós munkák-
hoz egyaránt alkalmazható
és a különböző technikák-
kal kombinálható. Ez a
filcmappa hengerbe hajtva
ideálisan hordozható vagy
tárolható. A mintákkal egy-
szerűen elkészíthető és
talán a házak helyett más
ötletek is megtalálhatják a
helyüket ezen a praktikus
mappán!

FILCMAPPA CERUZÁKNAK ÉS ECSETEKNEK

Hatásos és
hasznos

ALAPANYAG rezzük a házakat a filclapon, ragasz-

szuk rá a tetőket és a házaknak

csak a szélét és az alsó peremét

ken jük be és ragasszuk fel. A há -

zak fiókokként szolgálnak ceruzák -

nak és ecseteknek! 

Barkácsfilc 30 x 45 cm - EXTRA VASTAG
(Cikkszám 6712.. pink-43) lásd főkatalógus 433. oldal

Barkácsfilc - méteráru
(Cikkszám 6720.. neonnarancs-20, piros-30, pacifik-63, sötét-
kék-69) lásd főkatalógus 432. oldal

Dekorációs szalagok
lásd főkatalógus 373-386. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel
(Cikkszám 7709.. világoskék-61) 
lásd főkatalógus 373. oldal

Varrócérna
(Cikkszám 6330.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 326. oldal

Gombok - kevert csomag
(Cikkszám 70469) 
lásd főkatalógus 431. oldal

OKTATÁSI CÉLOK
� Különböző textíliák használata
� az egyes alkotórészek színeinek a meghatározása
� az alkotási és alkalmazási lehetőségek 

megismerése
� fantáziadús alkotás és alapos munka

SZERSZÁMOK

Olló, vonalzó, ceruza
Kreatív ragasztó „Ruha. filc & szalagok“
(Cikkszám 1967) lásd főkatalógus 212. oldal

Kötőtű hegyes
(Cikkszám 64011) lásd főkatalógus 331. oldal

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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