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A nemezelő gyapjút ismételt szúrásokkal a bevágott 
nemezelőtűvel összegubancoljuk. Egyszerű szaggatóformákat 
használva a gyerekek is szép motívumokat tudnak létrehozni.

1 A keményhab munkaalátétet 
előkészítjük és a nemezelő tűt a 
tartóba szúrjuk. A szaggatófor-
mát szorosan rányomjuk az alá-
tétre. Színültig töltjük nemezelő 
gyapjúval, amit a nemezelőtűvel 
szurkálva összegubancolunk. A 
szélek mentén a forma csúcsai 
felé dolgozunk. A motívumot az 
alátétről eltávolítjuk, megfordítjuk, 

TŰNEMEZELÉS SZAGGATÓFORMÁVAL

Nemezelt tavaszi
akasztók

visszatesszük a szaggatóformába 
és tovább gubancoljuk. 2 A kész 
motívumot kinyomjuk a szaggató-
formából és a széleket mégegy-
szer átdolgozzuk. 3 A nemezelt 
motívumokat gyöngyfonallal és 
tűzőöltéssel díszítjük. 4 A virág 
szóródíszeket felragasztjuk és a 
kész nemezelt darabokat egy sza-
ténszalaggal felakasztjuk.
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ALAPANYAG

 Gyapjúvlies 
Alapanyag: 100 % szűzgyapjú

Színek + számok:
natúr fehér-01, sárga-10, rózsaszín-40, 
világoszöld-51, türkiz-63
A színek számát kérjük megadni!
 501489 ..   100 g/ cs.  ......................  1.660,— 

 Szaggatóformák - 
szív készlet 

Méret: kb. 3, 4 és 5 cm
Alapanyag: nemesacél
 300930  3 db/ cs.  ............................  1.070,— 

 Szaggatóforma - 
virágok készlet 

Méret: Ø kb. 4,5 és 6 cm
Alapanyag: nemesacél
 301511  3 db/ cs.  ............................  1.070,— 

 Szóródíszek virágok mini - fa 
ideális szórni vagy 
ragasztani, 3 színben. 
Méret: Ø kb. 1 cm
Vastagság: kb. 2 mm
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
 603080  36 db/ cs.  .............................  540,— 

 Gyöngyfonal - ELISA 
Tűvastagság:  Nr. 5
Súly: kb. 5 g
Alapanyag: 100 % fésült pamut
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, kén-15, fakó rózsaszín-42, 
világos olíva-51, kék-61
A színek számát kérjük megadni!
 501458 ..  kb. 20 m/köteg ...............  400,— 

 Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm 

Szélesség: 3 mm
Színek + számok: 
sárga-10, tojáshéj-11, 
rózsaszín-42, mentazöld-57, világoskék-61
A színek számát kérjük megadni!
 602412 ..  50 m/tekercs ...................  940,— 

Filctűtartó - fa 1-szeres tű nélkül
(Cikkszám 501066) 

Nemezelőtű
(Cikkszám 500203) 

Styrodur / polisztirol - keményhab, 40 mm
(Cikkszám 101096)

Hímzőtűk - hegyes PRYM
(Cikkszám 501065)

Fil tűt tó f 1 t
SZERSZ ÁMOK

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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