
1 Távolítsuk el a címkét a selyem-
kendőről és szükség esetén vasal-
juk ki. 2 Helyezzük rá régi papíralá-
tétre, majd fessük le selyemfesték-
kel. Közben csak egy 6 cm-es pere-
met fessünk be, a közepét hagyjuk 
fehéren a fejnek. 3 Azonnal szór-
junk rá effektsót. Beszívja a ned-
vességet és így csodás efektuso-
kat varázsol. Hagyjunk mindent jól 
megszáradni, csak utána távolítsuk 
el a sót. 4 Faragjuk ki a hurkapálca 
egyik végét ceruzafaragóval, majd 
tűzzük bele a hungarocellgolyóba. 
5 Tegyünk némi barkácsragasz-
tót a hungarocellgolyóra és kenjük 
el lefelé egyenletesen egy ecset 
segítségével úgy, hogy a golyó kb. 
2 / 3-t fedje a ragasztó. 6 Helyezzük 
rá a selyemkendőt felülről középen 
és enyhén lenyomva simítsuk rá. A 
kendő lógon egyenesen lefelé. 7 A 
száradás után rajzoljuk fel az arcot 
egy fekete színű ruhafestő fi lctollal. 

BARKÁCSOLÁS HALLOWEEN-RA

Szellemóra
Selyemfestés a legkisebbeknek! Speciális kellékek nélkül 
vidám szellemek készíthetőek, amelyek a felhasznált 
selyemkendő által vidáman lebegnek a szélben.

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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ALAPANYAG

Ha felakasztjuk a szellemet egy átlátszó 
nylonszálra, akkor lebegni fog a helyiségben, 
mintha varázslat volna. 

TIPP

SZERSZÁMOK

Forma-  /  SzabásmintaSzínminta

50 63 93

Selyemkendő - 
Pongé 5

Kézzel szőtt.
Méret: kb. 28 x 28 cm
Alapanyag: 100 % tiszta selyem
Minőség: Pongé 5, 22 g / m²
Szín: nyers fehér
 500111  per  db  ................................. 360,—
  10   db -tól .............................  330,— 

Selyemfesték - JAVANA

Magasan pigmentált, ragyogó 
selyemfesték folyékony karak-
terrel kezdőknek és haladóknak. 
A festék festésre kész, fényhű, 
a vasalással történő rögzítés 
után mosás- és tisztításálló.

Színek + számok: 
zöld-50, türkiz-63, ezüstszürke-93
A színek számát kérjük megadni!
 501420 ..  50 ml/üveg ................... 1.050,—

Effektsó - JAVANA 

Varázslatos mintákat akkor 
érhetünk el a JAVANA se-
lyemfestékkel, ha a só 
kristályait a nedves festék-
felületre szórjuk. 

 500130  500 g/doboz .......................  800,— 

Texi mäx Sunny - VÉKONY - JAVANA

Texi mäx - a ruhafestő fi lc gyerekeknek. 
● világos anyagokhoz  
● nem érzékeny hegy  
● vasalással történő rögzítés után 
 mosható 60° C-ig  
● alkalmas pamut, batiszt, lenvászon, 
 kevert pamutszövet és selyemhez  
● pigmentált és vízbázisúan előállított 
● kombinálható minden JAVANA TEX-
 ruhafestő termékkel 

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm
Szín:  fekete
 50133690  per db ............................. 560,—

Hungarocell golyó 

Méret: Ø kb. 50 mm
 300153  per  db  ................................... 70,—
 300669  kb. 30 db/cs.  .................... 1.450,—

Farúd 500 mm - bükkfa

Válogatott bükk, 1. osztályú minőség, kivá-
lóan sima felület, kezeletlen.
Hossz: kb. 500 mm
Rúd: Ø kb. 5 mm
 101784  10 db/cs.  ............................. 350,—

Barkácsenyv 
átlátszó - 
STANGER 

Mennyiség: 100 g / munkásüveg
 400387  per  db  ................................. 530,— 
  10   db -tól ............................. 490,—
Mennyiség: 200 g / munkásüveg
 400384  per  db  ................................. 810,— 
  12   db -tól ............................. 780,—
Mennyiség: 1000 g / utántöltő 
 400385  per  db  ...............................2.110,— 
  4   db -tól ............................ 2.040,—
Mennyiség: 5000 g / utántöltő kaniszter
 400386  per  db  .............................. 7.920,—

Aquarellecset Studio

Ecsetméret: Nr. 20 (7 mm)
 200022  per  db  .............................. 1.250,—

Ceruzafaragó


