
SZERSZÁMOK
Festék- és mindenestál
(Cikkszám 500667) lásd főkatalógus 2013 / 14  362. oldal

Papírlap vagy műanyag becsúsztatni a zsákba.

Egy különleges ajándékötlet ez az illatzsák 
cipőkhöz. A csodás mintákat csak nyomjuk 
rá egyszerűen parafadugóval és textilfestékkel. 

1 Mossuk ki a zsákot a festés előtt
öblítő nélkül, hogy eltávolítsuk az
appretúrát. A száradás után te -
gyünk papírt vagy műanyagot a
zsák ba, hogy elkerüljük a festék áti-
vódását. Ürítsük ki a textilfestéket
egy univerzális tálba. Most felvehet-
jük közvetlenül ebből vagy felken-
hetjük egy ecsettel a parafadugóra.
Válasszunk ki különböző méretű,
formájú és szerkezetű parafadugót.
2 Vegyük fel a textilfestéket parafa-
dugóval vagy pálcával és nyomjuk
rá a pamutszövetre. Minden fes -
tékszínhez csak egy pecsétnyomót
ill. pálcát használjunk. Ha többféle

színt nyomunk egymásra, akkor az
előzőt mindig hagyjuk megszárad-
ni. A festék rögzítése: A száradást
követően fedjük le egy kendővel és
vasaljuk ki (5 percig pamutfokoza-
ton). Az üres zsákokat ezután kifor-
dítva 60 °C-on kimoshatjuk. 3 Mi u -
tán jól kiszáradt megtölthetjük a
zsákokat levendulavirágokkal (egy
csomag 2. osztályú elegendő 2
zsákba), Húzzuk össze és csomóz-
zuk meg a zsinórral. 

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 2014-04

Pamutzsák 

Zsinórral összehúzható, 
minta nélkül. Ideális festeni, 
nyomtatni, ragasztani, stb. 

Méret: 11 x 15 cm
Alapany.: 100 % pamut
Minőség: 110 g / m²
Szín: fehér 

500936 per db ................................200,—
10 db-tól ............................190,—
100 db-tól ..........................170,—

Levendulalevelek 

Illatos, 
sima leven-
dulalevelek 
illatpárnák, zsákok, babák stb. megtöltésé-
hez vagy egyszerűen csak szórni. Nem 
élelmiszer, fogyasztásra alkalmatlan!

601621 1. minőség, 30 g /cs. ........470,—
601622 2. minőség, 50 g /cs. ........430,—

Textil Sunny - JAVANA
(Cikkszám 501326.., 501327.. azúrkék-60, türkizkék-63, 
royalkék-65) lásd főkatalógus 2013 / 14  409. oldal

Parafadugó - kevert csomag 1 kg
(Cikkszám 101060) lásd főkatalógus 2013 / 14  105. oldal

Rúd Ø 6 mm - bükkfa
(Cikkszám 101785) lásd főkatalógus 2013 / 14  77. oldal

ALAPANYAG

TEXTILNYOMTATÁS PARAFADUGÓVAL

Friss illatok

Az illatot a zsák felrázásával ismét 
aktiválhatjuk. 

TIPP


