
ALAPANYAG
Gyapjúvlies

100 % élő állattól származó gyapjú. 
Ideális a tűfilcezéshez, de a vizes 
filcezéshez is nagyobb felületen, 
keresztbe rakva.
Színek + számok: natúrfehér-01, sárga-10,
kukoricasárga-14, narancs-20, piros-30,
rózsaszín-40, pink-43, v.zöld-51, k.zöld-55,
s.zöld-59, türkiz-63, középkék-65, sötétkék-
69, orgona-72, natúrbarna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
6732 .. 100 g/cs. ............................1.110,—

Kül. hungarocellgolyó és tojás
lásd főkatalógus 465. oldal

Barkácsfilc - EXTRA VASTAG
(Cikkszám 6712.. fehér-01, csokoládébarna-87) 
lásd főkatalógus 475. oldal

Indiángyöngyök Rocailles telt
(Cikkszám 7010.. fekete-90) lásd főkatalógus 493. oldal

Indiángyöngyök Rocailles 
(Cikkszám 7045.. fekete-90) lásd főkatalógus 493. oldal

1 A hungarocellgolyót, amiből a test
készül vágjuk le laposra egy sziké-
vel, hogy a nyúlnak legyen talpfelüle-
te. A hungarocellformát a filcezéshez
helyezzük egy filcalátétre és egy vé -
kony, de látszólag vastag gyapjú -
vlies-t tegyünk rá a golyó- vagy tojás-
forma méretében. A filctű betűzésével
a vliest rögzítjük. A gyapjúvlies-nek
nem szabad ráncolódni, ezért a feles -
leges gyapjút tépkedjük le azonnal.

Ha a filcezett vlies-en látszódik még
hungarocell, akkor tegyünk rá még
egy réteg gyapjúvlies-t és tűzzük
meg mégegyszer. 2 A fejnek filcez-
zünk be egy kisebb hungarocellfor-
mát majd dolgozzunk bele barna
vagy fekete gyapjúval orrot és szá-
jat. Ragasszuk össze a fejet és a
testet alacsony hőm. ra gasztóval.
Ha szükséges kössünk a nyakára
egy masnit. 3 Az extra vastag filcből
vágjunk ki füleket majd gyap júvlies-
szel egy vékony, más szí nű csíkot fil-
cezzünk rá, hogy a fülek szerkezetet
kapjanak. Most rögzítsük ragasztóval
a testhez. 4 Most már csak a sze-
mek és a farok hiányzik. Egysze -
rűen alkossunk egy kis gom bolyag
gyapjút majd a filctűvel a hátul ján
addig filcezzük, amíg egy kerek
farok ki nem alakul. A szemeknek
egy  szerűen ragasszunk fel indián -
gyöngyöket. Ajánlatos ehhez a finom
mun kához csipeszt használni. Így
már el is készültek a kedves húsvé-
ti nyulak és jöhet is a húsvét!

A filcezés egy évezredes technika. A tűvel való filcezés 
viszont egy fiatal technika! Egyszerűen és szimplán 
megtanulhatják kicsik és nagyok. Egyszer filcezni a 
tűvel és meglátja, abba sem tudja majd hagyni! SZERSZÁMOK
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TIPP
A ráfilcezésnél ne túl gyakran szúrkáljuk
meg ugyanazt a helyet, mivel a hungarocell
törékennyé válhat és hibás felületek alakul-
hatnak ki. A kisebb formákat először néhány
szúrással vonjuk be, mielőtt a részletes
munkát megkezdjük.

A teljes filckínálatunkat megtalálja a 
főkatalógusunk 477-478. oldalán

Filctű

Egy speciálisan formázott tű, kis bemetszé-
sekkel az alsó részén. A gyapjú filcez már
az állandó ki- és befűzés során is. 
Figyelem: 
sérülésveszély, a tű nagyon hegyes! 10 db 
2 kül. vastagságban egy praktikus visszacsuk-
ható tartóhengerben.
6406 10 db/cs. ..............................810,—

Szabványos acélolló
(Cikkszám 3322) lásd főkatalógus 142. oldal

Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 1924) lásd főkatalógus 234. oldal

Ragasztópatron
(Cikkszám 19241) lásd főkatalógus 234. oldal

Filctűtartó
(Cikkszám 64061) lásd főkatalógus 478. oldal

Alátét a tűfilcezéshez
(Cikkszám 8622) lásd főkatalógus 478. oldal

Csipesz
(Cikkszám 33501) lásd főkatalógus 144. oldal

Barkácskés „szike“ 18 mm
(Cikkszám 3312) 
lásd főkatalógus 144. oldal

HÚSVÉTI NYÚL FILCEZÉSE TŰVEL

A filc mindenit!

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


