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ALAPANYAG

1 A mintákat kinyomtatjuk és a 
vonalak mentén kivágjuk őket. 
Ezeket a sablonokat a kiválasz-
tott barkácsfi lcre helyezzük, 
esetleg egy gombos tűvel rögzít-
jük. A körvonalakat egy ceruzá-

 BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Szívből jövő 
kitüntetések
Filcből készített vicces, színes kitüntetések anyák- és apák napjára: Nagyon sokan készíte-
nek kitüntetést anyának, apának, nagymamának, nagyapának ajándékként.

val utánrajzolhatjuk és kivágjuk. 
2 Filccsíkokkal és fi lc szóródí-
szekkel (csillagok vagy szívek) 
díszítjük, ezeket esetlegesen ra-
gasztjuk. 3 Minden részt közé-
pen kilyukasztunk és egy kerekfe-

jű kapoccsal egymásra rögzítjük. 
4 Végül a kitüntetést egy széle-
sebb fi lccsíkra ragasztjuk, amit 
hátul egy pánttá hajtunk és egy 
biztostűvel az ingen vagy a pólón 
rögzítünk.

 Barkácsfi lc mintás - 20 x 30 cm 
3 különböző design 
3 különböző színben.
Méret: 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm
 300498  9 db/ cs.  ................................ 1.650,— 

 Filclap - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG 

Méret: kb. 30 x 45 cm
Vastagság: kb. 3,5 mm, kb. 170 – 200 g / m²
Színek + számok: 
fehér-01, banánsárga-15, neonnarancs-20, élénk-
piros-30, sötétpiros-39, rózsaszín-40, pink-43, 
világoszöld-51, fenyőzöld-58, óceánkék-63, 
ultramarinkék-69, csokoládébarna-87, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
 301116 ..  per  db  ................................. 640,— 

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.

BARKÁCSTIPP
a 2017-ös tavaszi magazinból 

Szóródísz előnyös csomag - fi lc
Szépen kistancolt, ideális szórni vagy ragasz-
tani, 2-féle.
Vastagság: kb. 3 mm

Csillagok
Méret: kb. 2,7 cm (ca. 160 db), 
 kb. 4,3 cm (ca. 120 db)
 602536  per  cs.  .................................. 2.740,— 

Szív

Méret: kb. 2,8 cm (ca. 160 db), 
 kb. 3,8 cm (ca. 120 db)
 600458  per  cs.  .................................. 2.740,— 

 Kerekfejű kapocs 
 Sárgarézzel bevont.
Hossz: kb. 25 mm 
 101047  100 db/ cs.  ............................... 660,— 

Alacsony hőmérsékletű rag.pisztoly és patron
lásd a weboldalunkon www.winkleriskolaszer.hu

 Barkácsfi lc - 20 x 30 cm 

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m²
Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín-07, banánsárga-15, 
neonnarancs-20, élénkpiros-30, sötétpiros-39, 
világoszöld-51, fenyőzöld-58, kriálykék-68, 
csokoládébarna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301114 ..  10 db/ cs.  ...........................  1.080,— 
  10   cs. -tól/szín ...................  1.020,— 

 Barkácsfi lc - 
20 x 30 cm 
kevert csomag 

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m²
Szín: színesen kevert
 300085  10 db/ cs.   ..............................  1.080,— 
  10   cs. -tól ...............................  1.020,— 



Sablon 1:1

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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