
1 Használjunk alkalmas alátétet és 
készítsük elő a keményhab lapot, 
tűzzük a nemezelőtűt a tartóba. 
2 Helyezzük rá a szaggatóformát, 
töltsük meg gyapjúvlies-szel és rög-
zítsük egyenletesen néhány öltés-
sel. Először az él mentén nemezel-
jünk. A csillagnál különösen fontos, 
hogy a forma csúcsának hegyéig 
dolgozzunk. Most szúrjuk bele ad-
dig, amíg egy kompakt forma ki 
nem alakul. 3 Egy forgó mozdulattal 
emeljük fel az alátétről és fordítsuk 
meg. Most a hátoldalát nemezeljük ki 
néhány öltéssel, végezetül nyomjuk 
ki a kész motívumot a szaggatófor-
mából. 4 Rögzítsünk effektuscérná-
val és hímzőtűvel akasztóhurkot a 
kész motívumra, majd díszítsük né-
hány fagyönggyel. 

A nemezelőtűn való bemetszés és annak ismételt beszúrásá-
val nemezeljük a gyapjúvlies-t. A motívumokhoz egyszerű 
szaggatóformákat használunk. Ideális ajándékba vagy a 
karácsonyfára!

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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Gyapjúvlies

Ideális a nemezeléshez, 
de a vizes nemezeléshez 
is nagyobb felületen, ke-
resztbe rakva. A tűvel való 
nemezelés egy új és köny-
nyen elsajátítható technika, 
ahol a kezek szárazak 
maradnak.  
Alapanyag: 100 % élő állattól származó gyapjú

Színek + számok: 
natúrfehér-01, sárga-10, 
kukoricasárga-14, narancs-20, piros-30, 
rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51, 
középzöld-55, türkiz-63, közepeskék-65, 
sötétkék-69, orgona-72, natúr barna-80, 
világos barna-81, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
501489 ..  100 g/cs. ...................... 1.640,—

Szaggatóforma - készlet
Méret:  kb. 3, 4 és 5 cm
Alapanyag:  nemesacél 

Szív
 300930  3 db/ cs.  ............................  1.020,— 

Csillag
 300931  3 db/ cs.  ............................  1.020,— 

 Fagyöngyök 
Polírozott, nyálhű, 
furattal .
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 2,3 mm
Szín: kevert
 70066199  90 db/ cs.  .........................  350,— 

 Effektuscérna - Ø 1 mm 

 Akasztózsinórnak, fi lctárgyak áthímzéséhez 
vagy sokminden máshoz, ez a cérna mindent 
kihangsúlyoz. Élelmiszerhű, tépésálló.
Vastagság: kb. 1 mm
Alapanyag:  50 % poliészter, 50 % viszkóz
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok: 
napsárga / fehér-16, klasszikus piros / fehér-30, 
mezőzöld / fehér-50, royalkék / fehér-65
A színek számát kérjük megadni! 
 501467 ..  35 m/tekercs ...................  860,— 

NEMEZELÉS

Nemezelt medálok

 Filctűtartó - fa 

 Könnyebbé teszi a tűvel 
való fi lcezést.  
 501066  per  db  ..................................... 160,— 

Styrodur / Polisztirol - keményhab
(Cikkszám 101096)

Hímzőtű Nr. 18 - hegyes
(Cikkszám 501061)

 Nemezelőtű 

Tartalom: 
● 5 db durva 
  5 db közepes 
 500203  10 db/ cs.  ................................. 870,— 


