
Színesebbek, mint ezek a könyvjelzők már aligha
lehetnek az Anyák napi ajándékok! Ajándékoz -
hatjuk apró ajándékként vagy kiegészítésnek 
egy könyvhöz. Egyszerűen elkészíthető, mivel a
fagyönygöt csak rá kell fűzni a zsinórra. 
1 Vágjuk le az ékszerzsinórt a
kívánt hosszúságban és csomóz-
zuk meg a felső végén duplán. 2 A
másik végét fűzzük be egy hím -
zőtűbe és ezzel fűzzük fel a motí-
vumgyöngyöket és a kerek fagyön-
gyöket. Három vagy négy gyöngy
elegendő, ezek majd később fent a
könyvből kilógnak. Az alsó gyöngy-
öt néhány csomóval és esetleg
ragasztóanyaggal rögzítjük. 3 Egy
kb. 25 cm-es távolság után, könyv-
méret szerint, kezdjük ismét a
gyöngyök felfűzésével, itt majd a
felső gyöngyöt rögzítjük vagy ra -
gasztjuk. Ismét váltogathatunk motí -

vumgyöngyök és kerek gyöngyök
között. 4 Majd a fonal alsó végét
ismét csomózzuk meg duplán. 
5 Aján latos, a könyvjelző felső vé -
gére nagyobb és az alsó végére
pedig egy kisebb fagyöngyöt hasz-
nálni. A fantáziának semmi sem
szab határt. Színes, kevert színeket
vagy szín a színben kombinációt is
választhatunk. Minden könyvjelző
így egy különlegesség lesz.

KÖNYVJELZŐ GYÖNGYÖKBŐL

A könyvmolyok elfelejt -
hetik a szamárfüleket

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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Varrótű tompa
(Cikkszám 6403) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

Olló, barkácsragasztó

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
Tart.: kb. 70 – 80 db.

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

Fagyöngyök

Kerek, polírozott, 
furattal és sokféle 
elkészítési 
lehetőséggel.

Méret: Ø 8 mm
Furat: Ø 2,3 mm

Színek + számok:
fehér-01, natúr-03, sárga-10, narancs-20,
kárminpiros-30, pink-40, v.zöld-51, 
mohazöld-59, középkék-65, sötétkék-69, 
lila-74, sötétbarna-89, fekete-90, kevert-99
A színek számát kérjük megadni!

7014 .. kb. 90 db / cs. ........................290,—

Ékszerzsinór - Ø 1 mm

Előkelően fényes, 
fonott zsinór.

Vastagság: Ø 1 mm

Színek + számok:
krém-02, piros-30, pink-43, v.zöld-51, 
türkiz-63, középkék-65, orgona-72, 
sötétbarna-89, fekete-90, ezüstszürke-94
A színek számát kérjük megadni!

7748 .. 20 m / cs. ................................440,—
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