
SZERSZÁMOK
Ceruza, esetleg olló
Vasaló, sütőpapír

ALAPANYAG

CSILLÁM-VASALÓFÓLIA FÜRDŐTÁSKA & SAPKA

Nyári fürdőruházat

1 A margaréta lyukasztóval (nagy

és Super Jumbo), a csillám vasaló-

fóliából DIN A4 három különböző

színben (pl arany, égszínkék és

levendula) kilyukasztunk mintákat.

Egy további lehetőség volna, mintá-

kat egyéni ötletek alapján kivágni.

2 A motívumot a fólia oldalával felfelé a

táska vagy a sapka kívánt helyére ráhe-

lyezzük és max. 1 percig 2-es fokoza-

ton rávasaljuk. 3 A motívumot le -

hűtjük és a fóliát lehúzzuk. 4 A ceru-

zával egy mezőt, virágszárakat és -

leveleket  rajzolunk fel majd a zöld és

világoszöld színű ruhafestő filccel

kifestjük. 5 Végül a sütőpapírt a fes-

tett mezőre helyezzük és a 2-es

fokozaton rávasaljuk. 6 A fürdőtáska

TIPP
� A textíliát mindig előmosni!

� A lyukasztók használatakor a felső fólia-
réteget előtte le kell húzni, ez megakadá-
lyozza a lyukasztó ragadását. A fóliama-
radékot vagy egy darab sütőpapírt- a 
motívum felé helyezünk és rávasaljuk. 

hátoldalára a ceruzával szabad kézzel

egy pillangót rajzolunk majd színesre a

Marabu csillámmal és a Textíl-festővel

a vonalakat utánhúzzuk. A pillangók

csillám-vasalófóliából a táska hátolda-

lát is csillogással és fénnyel díszítik!

Készen is van a nyári fürdőruházat!

Nemcsak pólókat lehet a csillám vasalófóliával díszíteni,
hanem az egyszerű szabadidőtáskából pillanatok alatt
egy csillámló, színes fürdőtáska lesz. Még egy 
hozzáillő sapka és a nyári fürdőruházat már tökéletes!
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Csillám vasalófólia  
DIN A4

Csillogó hatások varázsol-
hatóak pólóra, asztalterítő-
re, farmerra, papírra, kar-
tonra, fára vagy fémre. Ez 
az ultimatív csillámfólia ki-
válóan alkalmas erre. Egyszerű és könnyű
használni. A kívánt motívumot stancolni vagy
kivágni, a fóliaoldalával felfelé a kívánt hely-
re rátenni és maximum 1 percig 2-es fokoza-
ton rávasalni. Mosógéppel mosható 40° C-on.

Színek + számok:
arany-18, cs.piros-30, 
rózsaszín-40, égszínkék-61, 
levendula-75, fekete-90, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
2318 .. per db ................................1.400,—

Napvédő sapka II
(Cikkszám 6176) lásd főkatalógus 344. oldal

Szabadidőtáska
(Cikkszám 61711) lásd főkatalógus 346. oldal

Nagy lyukasztó - Margaréta
(Cikkszám 2901) lásd főkatalógus 221. oldal

Nagy lyukasztó - Pillangó
(Cikkszám 2902) lásd főkatalógus 221. oldal

Super Jumbo lyukasztó – Margaréta
(Cikkszám 29238) lásd főkatalógus 222. oldal

Super Jumbo lyukasztó- Pillangó
(Cikkszám 29233) lásd főkatalógus 222. oldal

Marabu - Csillám Liner
(Cikkszám 2355.. sárga-10, mandarin-20, zafír-60) 
lásd főkatalógus 338. oldal

Marabu Textíl - festő PLUSZ
(Cikkszám 2313.. csill. piros-36) lásd főkatalógus 339. oldal

Vékony hegyű pólófestő filc
(Cikkszám 2330.. zöld-50) lásd főkatalógus 340. oldal

JAVANA texi mäx Sunny STANDARD
(Cikkszám 2312.. világoszöld-51) lásd főkatalógus 336. oldal

A fürdőtáska
hátoldala

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhatnak. A jelenlegi kínálatun-

kat megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2010-06-os vásárlói levélből és 
a 2010-es tavaszi kínálatból


