
Jegyzet
1 Színenként egy-egy kb. 90 cm hosz-

szú levegőszem láncot horgolunk. 2A

jegyzet első oldalát ceruzával 6 

egyen lő részre osztjuk. 3 A leve gő sze-

mes láncot különböző színekben vál-

takozva ráragasztjuk. 

Képkeret
1 Borvörös és világoszöld színben

egy-egy 90 cm hosszú levegőszem

láncot horgolunk, a pink és sárga

A horgolás a legegys-
zerűbb kézimunkához tar-
tozik és nagyon gyorsan
megtanulható. Aki úgy
gondolja, hogy a horgolás
régimódi és nem divatos,
az nagyon téved.
Különösen Anyák napjára
barkácsolhatunk külön-
böző ajándékokat.
Levegőszemmel elkészített
képkeretek, könyvek vagy
dobozok, nagy örömet
okoznak az Anyukáknak!

SZERSZÁMOK
Horgolótű Nr. 3,5
(Cikkszám: 6411) lásd főkatalógus 331. oldal

Olló
Ragasztó
Ceruza

Passepartout jegyzet
(Cikkszám: 20954) lásd főkatalógus 254. oldal

Papírmaché - Képkeret
(Cikkszám: 20947) lásd főkatalógus 255. oldal

Papírmaché doboz - négyzet
(Cikkszám: 20927) lásd főkatalógus 252. oldal

Pamutcérna „Apollo“
(Cikkszám 6309.. sárga-10, narancs-20, borvörös-39, pink-43,
világoszöld-51, sötétkék-69) lásd főkatalógus 327. oldal

ALAPANYAG

TIPP
A levegőszemet ne horgoljuk lazán, hogy a
ragasztás után a felület ne látszódjon át!

OKTATÁSI CÉLOK
� A finommotorika iskolázása
� Munka szövetanyaggal
� A kitartás fejlesztése

színű láncok kb. 70 cm hosszúak. 2 A

képkeretet 4 részre osztjuk és a lán -

cokat felragasztjuk.

Doboz
1 A doboz felső részének kb. 70 cm

hosszú 5 levegőszem-láncot, a

doboztető szélének egy kb. 2 m hosz-

szú láncot és a doboz szélének pedig

egy kb. 2,90 m hosszú láncot horgo-

lunk. 2 A doboz felső részét 5 egyen-

lő részre osztjuk, majd világoszöld

és borvörös színű láncokat válta-

kozva ráragasztjuk. A doboztető

szélét a narancs színű lánccal dí-

szítjük. 3 A dobozt bezárjuk és egy

ceruzával az alsó szegélyt megje-

löljük a dobozon. A külső oldalon a

jelölésig a kék láncot ragasztjuk rá. 

HORGOLÁS ANYÁK NAPJÁRA

Divatos kötött optika

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

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a web-áruházunkban is.
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