
Zöld karkötő

1 Mindig egy zöld, natúr és sötétbar -
na bőrszíjat a feléig áthuzunk egy
kulcstartó karikán majd csomóz-

SZERSZÁMOK

STANGER Kraft ragasztó
(Cikkszám 19201) lásd főkatalógus 209. oldal

Olló

ALAPANYAG

Kerek - bőrszíj
(Cikkszám 7701.. natúr-03, borvörös-32, zöld-50, 
középkék-60,sötétbarna-80) lásd főkatalógus 471. oldal

Fém - szerkezetes karika
(Cikkszám 69112) 
lásd tavaszi kínálat 90. oldal

Fémrész - ovális karika, rovátkolt
(Cikkszám 69115) 
lásd tavaszi kínálat 90. oldal

Köztes karika Ø 12 mm
(Cikkszám 69104) 
lásd tavaszi kínálat 90. oldal

Karabíner
(Cikkszám 71185) 
lásd főkatalógus 461. oldal

Kulcstartó karika Ø kb. 20 mm
(Cikkszám 71182) 
lásd főkatalógus 461. oldal

TIPP

A kezdő és a végső csomóknál cseppentsünk
rá egy csepp Kraft ragasztót, hogy a csomó
ne tudjon kioldódni.

OKTATÁSI CÉLOK
� A finommotorika iskolázása
� A kitartás és koncentráció elősegítése
� Divatos kellékek elkészítése

BŐRKARKÖTŐK

Csomózott & fonott
zunk meg minden szíjat egymással.
2 A szíjakat kb. 6 cm hosszan fonjuk
meg színenként majd csomózzuk meg
ismét. 3 Egy ovális, rovátkolt fém-
karikát fűzzünk fel és ezután ismét
tegyünk egy csomót. 4 Még fonjunk
egy kis darabot és kössük össze a
karabínerrel. Ezután zárjuk le a
karabínert a kulcstartó karikával. 

Piros karkötő

1 Három bőrszíjat, borvöröset, natúrt
és sötétbarnát fűzzünk át egy kara-
bíneren majd minden szíjat, színen-
ként elválasztva csomózzunk meg.
2 Hagyjunk ki egy kis darabot, ezu-
tán mind a három szíjat csomózzuk
meg egymással. 3 Fűzzünk fel egy
szerkezetes fémkarikát majd kös-
sük össze mégegyszer mindet egy-
mással egy csomóval. 4 Ismét hagy-
junk ki egy kis darabot a bőrszíjakon.
Építsünk be egy második szerkeze-
tes karikát, a szíjakat színenként
elválasztva csomózzuk meg a kari-
kában. A karika a karabínerrel ezál-
tal a karkötő záraként szolgál!

Kék karkötő

1 Három bőrszíjat, natúr, középkék és
sötétbarna színben fűzzünk át egy
karabíneren és csomózzuk meg egy -
mással. 2 Kb. 5 cm hosszan fonjuk,
fűzzünk fel egy szerkezetes karikát és
fonjuk ismét 5 cm hosszan. 3 Zár -
ként fűzzünk fel ismét egy szerke-
ze tes karikát majd kapcsoljuk össze
a bőrszíjakat egymással a karikák-
kal. Ez a karika és a karabíner adja
a kész karkötő zárját! 

Barátságkarkötő egyszer másképp! A nyár-
hoz illően „vitorlás-külsővel”: különböző
fonott csomókkal és karabíner ékszerzárral.
Ezek az ékszerdarabok ideálisak az 
elkövetkezendő nyári napokra! 

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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