
Koszorú
1 A drótot a kívánt hosszúságban 
egy oldalvágó fogóval levágjuk (kb. 
55 cm), egy körré formázzuk és a 
végeket egymással összecsavar-
juk. 2 A faszeleteket tetszés szerint 
hőragasztó pisztollyal a drótgyűrűre 
rögzítjük. 3 A virág-szóródíszeket, 
ékszerköveket és tollakat ugyanígy 
rögzítjük. 4 Chiff on és- szaténsza-
lagból egy masnit kötünk, és fel-
akasztjuk.

A tavasz hamarosan beköszönt! Az ajtókoszorú és a teamé-
csestartók színben illenek egymáshoz. A halvány Shabby 
Chic festékek csodásan harmonizálnak a rusztikus tölgyfával.

 BARKÁCSOLÁS FASZELETEKKEL

Tavaszi dekoráció

Teamécsestartó
Teamécsetartót tollal, madár-szó-
ródísszel, chiff on- és szaténsza-
laggal díszítjük és egy teamécsest 
helyezünk bele.
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TIPP
Csinos medálok készül-
nek, ha a faszeletbe egy 
furatot fúrunk és dekorá-
ciós részekkel, tollakkal, 
szalagokkal és egy 
fagyönggyel díszítjük. 

ALAPANYAG

Hőragasztópisztoly Starter Kit Hot Melt - UHU
(Cikkszám 400379)

Ragasztópatron UHU Starter Kit Hot 
Melt / G 250
(Cikkszám 400381)

Elektronikai oldalcsípőfogó
(Cikkszám 200154)

Hő tó i t l St t
SZERSZ ÁMOK

 Kakastollak - natúr 

Különféle, természetes tollak.
Méret: kb. 3  – 14 cm
Mennyiség: kb.30 g (300 – 350 db)
Színek: natúr / fehér / barna / bézs
 301601  per  cs.  ..............................  2.130,— 

 Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm 

Szélesség: 3 mm
Szín: fáradt rózsaszín
 60241242  50 m/tekercs ...................  970,— 

 Chiff onszalag drótperem nélkül - 10 mm 

Szélesség: 10 mm
Szín: fehér
 60246701  25 m/tekercs ................  1.450,— 

 Faszeletek natúr - nyírfa 
Természetességükből 
adódóan a méretek 
változóak lehetnek és 
előfordulhatnak kisebb 
repedések vagy kéregleválások
Méret: Ø kb. 20 – 50 mm
Vastagság: kb. 7 mm
Tartalom: kb. 0,5 kg (természetesség 
 miatt kb. 50 – 110 db)
 602815  per  cs.  ..........................  1.490,— 

 Teamécsestartó - nyírfa 

Természetességükből 
fakadóan, kisebb 
repedések vagy kéregle-
válások előfordulhatnak
kötetlenül válogatott.
Vastagság: Ø kb. 70 – 90 mm

Magasság: kb. 100 mm
 102075  per  db  .................................  640,—  
  20   db -tól .............................  580,— 
Magasság: kb. 150 mm
 102076  per  db  .................................  690,—  
  20   db -tól .............................  620,— 

 Alumíniumdrót 

 Puha minőség, sima.
Vastagság: Ø 2,5 mm 
 600184  5 m/tekercs ........................  420,— 

Szóródíszek - fa
2-féleképpen és 3 színben válogatva.
Szín: fehér / rózsaszín / szürke

Madarak Swiff 

Méret: kb. 3,5 és 4,5 cm, vastagság: kb. 7 mm
 602943  36 db/ cs.  ..........................  2.770,— 

Fleur Mini

Méret: kb. 2 és 2,5 cm, vastagság: kb. 2,5 mm
 602937  96 db/ cs.  ..........................  2.360,— 

 Ékszerkövek félgyöngy 
gyöngyház - krém 
Akrilból, különböző méretben.
Méret: kb. 5 – 9 mm
 401442  130 db/ cs.  ...........................  870,— 
Teamécses / rechaudmécses
(Cikkszám 300254)

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