
Kérjük vegye figyelembe, 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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BARKÁCSTIPP:  SZÉP HÍMZÉS KERESZTÖLTÉSSEL

Leírás: 6 levegőhurkot készítsünk

tetszés szerinti színben és zárjuk le

egy lánchurokkal egy gyűrűvé. Mos -

tantól horgoljunk körben. Az első

körben horgoljunk 12 szoros hurkot,

végezetül a második körben 1

levegőhurkot, 1 szoros hurkot, *5

levegőhurkot, 1 hurkot ugorjunk át, 1

szoros hurok* és * -tól * -ig ismétel-

jük meg még négyszer, Ezt köve -

tően horgoljunk 5 levegőhurkot, 1

hurkot ugorjunk át, majd a kört zárjuk

le 1 lánchurkkal és az első szoros hu -

rokkal. A harmadik és egyben utolsó

körben horgoljunk minden leve gő -

hurok-ívbe 1 szoros hurkot, 5 pálcát

és 1 szoros hurkot. A kört 1 lánchurok-

kal zárjuk le az első szoros hurokkal.
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ALAPANYAG
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Moulinefonal 
„Anchor“

100 % pamut, mosható 95°C-on. 
A zárójelben található számok az 
eredeti „Coats“ színek számai!

Színek + számok: 
krém(387)-02, sárga(295)-10, 
sötétnarancs(304)-21, cs.piros(46)-35, 
sárgászöld(254)-51, májuszöld(255)-52, 
fűzöld(246)-57, fenyőzöld(218)-59, orgona(97)-72,
ibolyakék(101)-74, karamell(372)-85, 
sötétbarna(358)-89, fekete(403)-90
A színek számát kérjük megadni!
6310 .. kb. 8 m / köteg .......................440,—

Mini képkeret:
Mini képkeret - szív vagy kör
(Cikkszám 1754, 1756) lásd főkatalógus 2011 / 12  78. oldal

Szitavászon - fehér
(Cikkszám 621101) lásd főkatalógus 2011 / 12  404. oldal

Moulinefonal „Anchor“
(Cikkszám 6310.. sárga(295)-10, sárgászöld(254)-51, 
májuszöld(255)-52, orgona(97)-72, ibolyakék(101)-74, 
fekete(403)-90) lásd balra

Vendégtörölköző zöld:
Vendégtörölköző - 30 x 50 cm
(Cikkszám 6261.. nyírfa-50) lásd FK 2011 / 12  406. oldal

Moulinefonal „Anchor“
(Cikkszám 6310.. krém(387)-02, sötétnarancs(304)-21,
cs.piros(46)-35, fűzöld(246)-57, fenyőzöld(218)-59, 
fekete(403)-90) lásd balra

Ezt a két barkácstippet megtalálja ebben a könyvben!
Frottír álmok
(Cikkszám 0877) lásd főkatalógus 2011 / 12  556. oldal 

Vendégtörölköző natúr:
Vendégtörölköző - 30 x 50 cm
(Cikkszám 6261.. natúr-03) lásd FK 2011 / 12  406. oldal

Moulinefonal „Anchor“
(Cikkszám 6310.. sötétnarancs(304)-21, karamell(372)-85,
sötétbarna(358)-89) lásd balra

Ezt a barkácstippet megtalálja ebben a könyvben!
Körös-körül a forttír körül
(Cikkszám 0881) lásd főkatalógus 2011 / 12  556. oldal 

Rövid idő alatt és kevés idő ráfordítá-
sával elragadó horgolásokat tudunk 
készíteni. Csodálkozni fogunk, milyen 
gyorsan készülnek el a kis virágszirmok és 
milyen sokoldalúan lehet majd őket használni. 
Hagyjuk a virágmezőt textíliákon, táskákon, kulcs-
tartókon, meghívókon, stb. virágozni. 

MINI-HORGOLÁSOK

Virágszirom
ALAPANYAG
Pamutzsinór „Apollo“
(Cikkszám 6309.. kül. színekben) lásd FK 2011 / 12  411. oldal

SZERSZÁMOK
Horgolótű - Nr. 3
(Cikkszám 6404) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal


