
ÉKSZER

MEDÁLOK ROCAILLESBŐL

Kis gyöngyök
nagy hatás!
A kis medálokkal teljesen divatban van!
Mindenhol láthatjuk őket mindegy, hogy
nyakláncon, fülbevalón, táskán vagy mobil-
díszként. Mi a legkézenfekvőbb, mint kis
Rocailles-ből sajátkezűleg elkészíteni?

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.

BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból
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SZERSZÁMOK
Ékszerhajlító fogó
(Cikkszám 694102) lásd főkatalógus 516. oldal

Oldalcsípő ékszerfogó
(Cikkszám 694103) lásd főkatalógus 516. olda

ALAPANYAG
Általános:
Sárgarézdrót Ø 0,3 mm
(Cikkszám 7203) lásd fent

Különböző Rocailles 
lásd főkatalógus 493 - 494. oldal

Karabíner
(Cikkszám 7154.. ezüst-92) lásd fent

Kerek lánc
(Cikkszám 72165) lásd fent

Gyöngyház-ékszerkorong lyukacsos:
Gyöngyház-ékszerkorong lyukacsos
(Cikkszám 69361) lásd fent

Láncszegecs és prismenstift
lásd fent

Swarovski üveggyöngy
(Cikkszám 7053.. és 7054.. különböző színekben) 
lásd főkatalógus 497. oldal

Köztes gyűrű Ø 7 mm
(Cikkszám 69102) lásd főkatalógus 511. oldal

Bőrnyaklánc
(Cikkszám 7221.. barna-80) lásd főkatalógus 512. oldal

Szalag-nyaklánc
(Cikkszám 7220.. piros-30) lásd főkatalógus 499. oldal

Szinte határtalan lehetősegek van-
nak, édes gyümölcsök, szerencse-
hozók vagy kis szívek és állatok.
Mindezek kedv és tetszés szerint
egymással kombinálhatóak, de szó -

lóban is nagyon jól mutatnak ezek a
medálok. A kis ékszerdarabok ked-
ves ajándékok is lehetnek, termés-
zetesen  gyűjtéshez és cseréléshez
is alkalmasak. Egysze rűen a külön-
böző színű Rocailles-t egy 0,3 mm
átmérőjű sárgarézdrótra felfűzzük
és meghúzzuk. Végül minden részt
jól rögzítünk és készen is van 
egy divatos medál.

TIPP
Ahhoz, hogy a figurák erősek és stabilak
maradjanak, a drótot húzzuk meg erősen.
Ezért ne használjunk perlonszálat, mert ez
csúszik, és így nem tartja meg a formát.

Indiángyöngyök - Rocailles ezüstcsíkos

Méret: kb. Ø 2,6 mm, 
kb. 1200 db
Színek + számok: kristály-00, topáz-15, 
arany-18, narancs-20, piros-30, sötétpiros-39,
rózsaszín-40, hárszöld-51, zöld-58, kék-61,
zafírkék-68, sötétbarna-89, szürke-94, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!
7069 .. 17 g/doboz..................................230—,

Gyöngyház-ékszerkorong lyukacsos

Domború korong 
1 furattal fent és 
9 furattal lent, kisebb 
ékszerdarabok beakasztásához. 
Ø kb. 40 mm
69361 per db..........................................450,—

Karabíner

Forgó karikával, nikkelmentes,
Színek + számok: arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
Méret: kb. 10 x 5 mm
7154 .. per db............................................80,—
7155 .. 50 db/cs. ..................................3.080,—

Sárgarézdrót 

Színe: arany, 
Ø 0,25 mm
72031 100 m/tekercs.............................420,—

Kerek lánc

Divatos, nagyszemű lánc, nikkelmentes, 
szemméret: Ø 14 und 10 mm váltakozva, 
Színe: ezüst
72165 1 m/cs. .....................................2.230,—

Rombusz formájú lánc

Divatos, nagyszemű lánc, nikkelmentes, 
szemméret: Ø 18 und 25 x 13 mm, színe: ezüst
72166 1 m/cs. .....................................2.630,—

Láncszegecs

Drótszegecsek, amelyek egyik oldalán egy kis
fül van. Nélkülözhetetlen az ön saját készítésű
ékszeréhez. 

Színek + számok: arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
Hossza: 20 mm, Ø 0,7 mm
6915 .. 50 db/cs. ....................................250,—

Hossza: 35 mm, Ø 0,7 mm
6917 .. 50 db/cs. ....................................310,—

Hossza: 50 mm, Ø 0,7 mm
6916 .. 50 db/cs. ....................................360,—

Prismenstift

Olyan drótstiftek, 
amelyek egyik oldala 
lapos fejjel rendelkezik. Ideális fülbevalók és
nyakláncok barkácsolásához.

Színek + számok: arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
Hossza: 35 mm, Ø 0,7 mm
6919 .. 50 db/cs. ....................................340,—

Hossza: 50 mm, Ø 0,7 mm
6922 .. 50 db/cs. .....................................390,—

ÚJ 
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