
SZERSZÁMOK
Szabványos acélolló
(Cikkszám 3322) lásd főkatalógus 142. oldal

Nagy lyukasztóforma - lány
(Cikkszám 29018) lásd főkatalógus 221. oldal

Srégecset Nr. 10
(Cikkszám 26193) lásd főkatalógus 146. oldal

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

Ragasztópatronok
(Cikkszám 19241) lásd főkatalógus 234. oldal

UHU Mindentragasztó
(Cikkszám 1913) lásd főkatalógus 226. oldal

ALAPANYAG

KÖZÖSSÉGI MUNKÁK A NÉGYZETHEZ 

Inchies - kreativitás -
színvilágok

1 Először gondoljuk át az elrendezést
(kinézet, összeállítás, színek stb.). 
2 Ra gasszunk a memórialapocskák -
ra különböző papírokat, hullámpapí-
rokat, szöveteket, filcet stb. A lapocs -
ka éle mentén vágjuk le ollóval a leló-
gó részeket. 3 A díszítések az Inchi -
es-nek egyéniséget adnak és azt a

valami plusszt. A kívánt motívumo-
kat pl.: négyzeteket, téglalapokat,
háromszögeket vagy csíkokat univer -
zális- vagy kontúrollóval vágjuk mé -
retre vagy stancoljuk ki motívumlyu-
kasztóval. Hullámpapírból ké szült
Inchies-t a dekorálás előtt  gyöngy-
fonallal bevonhatjuk majd a hátulján
megcsomózzuk. 4 Az Inchies-t ra -
gas szuk be gyöngyökkel, gombokkal,
strassz-, ékszer- és mozaikkövek-
kel, szalagokkal és szegélydíszekkel
stb. A kisebb díszek rögzítéséhez
nagyon praktikus egy csipesz. 5 Fes -
sünk rá a feszített vászonra egy
színben hozzáillő Passe par tout. Azt

Kártyára rátéve, egy nagy teljes képpé összerendezve,
ajándék függődíszekre ragasztva vagy más Inchies-
rajongókkal kicserélve, ezt mindenkire rábízzuk.
Különösen szép hatásúak a kis műalkotások csoportok,
színek vagy témák szerint csoportosítva.

TIPP
� Ahhoz, hogy a motívumok élethűbbek 

legyenek, besatírozhatjuk tetszés szerint 
színes ceruzával vagy krétával. 

� Egyes részekre tegyünk 3D-ragasztólapo-
kat, hogy a motívumokat kiemeljük és az
Inchies-t szemléletesebbé tegyük.

Karton - Memórialapocskák

Erős 
karton (825 g/m2), 
25 darab/cs. Színe: 
mindkét oldal fehér, 
méret: 5 x 5 cm
2140 per cs. ..................................290,—

10 cs.-tól ..............................240,—

Inchies

Üres stancolt 
részek, egyedi 
elkészítésre és 
kártyákra, dobozokra, 
stb. ragasztáshoz. 
Méret: kb. 2,5 x 2,5 cm, 
vastagság: kb. 2 mm
21443 96 db/cs. ................................830,—

10 cs.-tól ................................760,—

Feszített vászon szögletes

Olaj-, acryl-, 
tempera- és gou-
achefestéshez, 
100% pamut, 3x 
alapozott, a hátol-
dalra tűzve. 
Mélység: kb. 13 mm, 
lécmélység: 17 mm, kb. 300 g/m2
28842 30 x 40 cm ............................480,—

Patio Paint
(Cikkszám 2223.. cs.piros-35) lásd főkatalógus 328. oldal

Az egyes Inchies-hez a legtöbbször maradékok szükségesek,
ezért nem lehet megadni pontos mennyiséget és méretet. Meg -
engedett az, ami tetszik: kül. papírok, hullámpapír, fémfólia,
filc, szövet, bőr stb. díszítésnek minden alkalmazható, ami egy
Inchie-en elfér, pl.: gomb, műanyag- és fagyöngy, pailleta, kü -
lönböző cérnák, szalagok és szegélydíszek, strassz- és ékszer-
kövek, mozaik, Perlmaker - Pen és Marabu - Glitter Liner, stb…

ajánljuk, hogy a hátteret hagyjuk
olyan egyszerűre, amennyire csak
lehet, mivel a szemnek az Inchies-
re kell te kin tenie. 6 Az Inchi es-t iga-
zítsuk el és ragasszuk fel alacsony
hőm. ragasztópisztollyal.

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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a 2010-es tavaszi kínálatból


