
BARKÁCSOLÁS FÉNYES PAPÍRRAL ÉS GYÖNGYÖKKEL

Szívek & virágok 
édesanyának

TIPP

Egy egész egyszerű barkácsmunka a legkisebbeknek. 
Anyák napi kártya és a jegyzettábla csodás színekben, 
minden édesanya örül majd ennek az ajándéknak.

A szaténszalagok csomóit adott esetben
ragasztóanyaggal is rögzíthetjük.

Virágos jegyzettartó
1 A piros fagyöngyöket fűzzük fel
egy színben hozzáillő szaténszala-
gra és feszítsük fel csillag formában
a belső körre. Minden sugárhoz 6
gyöngyre lesz szükségünk. A sza-
tén szalagok végeit a stancolt rész
hát oldalán egyszerűen megcso móz-
hatjuk. 2 A virágszirmok kiegészí -
téseként, fűzzünk fel minden szirom -
nak egyenként 6 piros gyöngyöt és
feszítsük a körbe. 3 Fűzzük fel a
mo tívumgyöngyöket a világoszöld
sza ténszalagra úgy, hogy egy öss-
zekötés keltkezzen a virágszirmok
között. 4 Végül ragasszunk fel kö -
zépre egy filcvirágot.

Szívélyes üdvözlet
1 Tépjünk le kisebb darabokat a
fényes papírból a kívánt színekben.
2 Helyezzük el a kartyát szétnyitva
és ragasszuk be a felületet a fényes
papírdarabokkal, ehhez nedvesít-
sük be a hátoldalt. 3 Ragasszuk fel
ékszerkőragasztóval a különböző

méretű színes szíveket. 4 A belső
oldalon helyezzük el az üdvözletet.

TIPP
Egy vonalzó segítségével először csíkokat
és majd csak utána szagassuk az ujjunkkal
kisebb darabokra. A papír ragasztóerejét
esetleg barkácsragasztóval megerősíthetjük.

Virágos jegyzettartó
Hímzőtű
(Cikkszám 6403) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

Barkácsragasztó

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG
Szívélyes üdvözlet
Fényes papír - mappa gumírozott
(Cikkszám 2032) lásd főkatalógus 2011 / 12  260. oldal

Barkácsragasztó
(Cikkszám 8353) lásd főkatalógus 2011 / 12  245. oldal

Szétnyitható kártya - szív borítékkal
(Cikkszám 21658) lásd főkatalógus 2011 / 12  271. oldal

Ékszerkövek - szívek
(Cikkszám 70782) lásd főkatalógus 2011 / 12  290. oldal

Ékszerkőragasztó - Hobby Line
(Cikkszám 19162) lásd főkatalógus 2011 / 12  246. oldal

Virágos jegyzettömb
Hímzőmotívum - kreatív korong

A korongot díszíthetjük 
gyapjúval, hímzőcér-
nával, aranyfonallal, 
dróttal és szatnésza-
laggal, mindkét 
oldala fehér.

Méret: Ø kb. 20 cm
Lyuk: Ø kb. 3 mm
Vast.: 800 g / m²

21423 per db ....................................140,—
100 db-tól ..............................120,—

Fa - motívumgyöngyök
Kedves színes gyöngykeverék, mindkét ol-
dala festett, az egyik oldala színesen díszít-
ve. Áll különböző nagyságú és színű szívek-
ből, virágokból, csillagokból, 
pillangókból és smileykból.

Méret: kb. 11 – 25 mm
Vast.: kb. 4 – 8 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
Tartalom: kb. 70 – 80 db

70639 50 g / cs. ................................600,—

Szóródísz margarétavirág - filc
Szórni, ragasztani, stb. 

Méret: Ø kb. 3 cm
Vast.: kb. 4 mm

67164 48 db / cs. ............................1.100,—

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm

Szélesség: 3 mm

Színek + számok:
piros-30, világoszöld-51
A színek számát kérjük megadni!
7709 .. 50 m / tekercs......................1.100,—

Fagyöngyök
Kerek, polírozott, furattal.

Szín: kárminpiros
Méret: Ø kb. 8 mm
Furat: Ø kb. 2,3 mm

701430 kb. 90 db / cs........................290,—

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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