
Gyűjtsünk színes leveleket és préseljük ki őket! Utána la-
mináljuk és készítsünk hangulatos ablakdíszt. Ízlés szerint 
színes vagy natúr fagyöngyökkel kombinálható.

1 A kipréselt leveleket készítsük 
elő: Vagy egyenként rendezzük el 
a leveleket, vagy egy egész leve-
let használjunk. Tegyük a leveleket 
egy laminálótáskába és lamináló-
géppel lamináljuk le őket. 2 Egy ol-
lóval a levelet nagyjából vágjuk kör-
be. Fent, középen egy vastag tűvel 
vagy szúrótűvel szúrjunk rá lyukat a 
felakasztáshoz. 3 Alumíniumdrótból 
egy elég hosszú darabot válass-
zunk le egy csípőolló segítségével. 
Fűzzünk rá natúr vagy színes fa-
gyöngyöket, és formázzunk belőle 
egy kört. A drótvégeket ferdítsük el 

FAGYÖNGYÖKKEL BARKÁCSOLNI

Őszi lógó 
ablakdísz

Laminálógép szabványos - FELLOWES 
(cikkszám 200608, 200607)

Laminálótáska 80 mikron - FELLOWES
(cikkszám 200937, 200938, 200939, 200940) 

Oldalcsípőfogó - szabványos
(cikkszám 200175)

olló, vastag varrótű vagy szúrótű

és vágjuk le a felesleget. 4 Cérnával 
a laminált levelet középen csomóz-
zuk a gyöngykarikára. 5 Válasszunk 
egy színben hozzá illő szalagot és 
egy felfüggesztési hurokkal a kész 
lógó ablakdíszt kössük össze.

Fagyöngykeverék-
natúr

1. oszt. minőség, ideális gyöngyök 
felfűzéshez, kisebb kezekhez is, ezáltal 
alkalmas bőrszalaghoz, zsinórhoz, gumihoz 
stb. Különböző natúr színárnyalatokban, 
formákban és méretekben keverve.
Méret: kb. 8 – 30 mm
Furat: Ø kb.1,5 – 5 mm

Tartalom: kb. 120 – 200 db 
(méretmegosztástól függően
 700328  kb. 250 g/ cs.  ....................  1.970,— 
Tartalom: kb. 800 – 1000 db
 700329  kb. 1000 g/ cs.  ..................  7.900,— 

Fagyöngykeverék-
színes

1. oszt. minőség, ideális gyöngyök 
felfűzéshez, kisebb kezekhez is, ezáltal 
alkalmas bőrszalaghoz, zsinórhoz, gumihoz 
stb. Különböző natúr színárnyalatokban, 
formákban és méretekben keverve.
Méret: kb. 8 – 30 mm
Furat: Ø kb. 1,5 – 5 mm
Tartalom: kb. 200 – 250 db
 700017  kb. 250 g/ cs.  ....................  2.240,— 
Tartalom: kb. 800 – 1000 db
 700327  kb. 1000 g/ cs.  ..................  7.900,— 

Alumíniumdrót

Puha minőség, 
fényes.
Vastagság: Ø 1,5 mm
 600182  5 m/tekercs ........................  220,— 
 602590  kb. 210 m/tekercs ...........  4.550,— 

Szalagmaradvány mix

Keverék különböző hosszú szalagokból, 
különböző anyagokból, fajtából, szélességből 
és színből. Tartalom szállításonként/csoma-
golásként változhat.
Szélesség: 6 – 40 mm
Mennyiség: kb. 50 – 60 db
Hossz összeségbe: kb. 50 – 60 m
 602846  100 g/ cs.  ..........................  1.320,— 

Kipréselt leveleket, varrócérna

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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