
 BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Vidám filctáska
Egyszerű varró- és hímzőmunka: Ló, cica vagy virág - itt 
megtalálják a fi úk és a lányok is a kedvenc motívumjaikat. 

Vágjunk ki táskánként egy elő- és 
egy hátlapot, valamint minden szük-
séges motívumrészt fi lcből. Díszít-
sük ki az előlapot, mielőtt össze-
varrjuk. Gyöngyfonallal hímezzünk. 
Ragasszuk be a tartópántot, majd 
varrjuk hozzá néhány öltéssel. He-
lyezzük egymásra fedően az elő- és 
a hátlapot. Rögzítsük gombostűkkel, 
hogy ne tudjon elcsúszni, majd varr-
juk össze gyöngyfonallal. 

Ló: 
Ragasszuk a füleket enyhén 
hátratűzve, majd varrjuk fel a gom-
bokat szemnek. Ragasszuk fel 
a fehér pofarészt és emeljük ki 
előöltésekkel. Ragasszuk fel a kész 
fejet a táska elejére és tűzzük fel a 
szőrt is. Varrjuk össze mindkét tás-
karészt huroköltéssel. 

Cica: 
Hímezzük fel az előlapra a szájat 
száröltéssel és ragasszunk fel egy 
fi lcorrot. Színezzük ki az orcát és a 
füleket rózsaszín színű ceruzával. 
Az elő- és a hátlap összetűzésekor 
az enyhén hátratűzött füleket is 
vegyük bele. Varrjuk össze mindkét 
táskarészt előöltéssel. 
Virág: 
Varrjuk fel a gombokat virágközép-
nek a virágmotívumra. Ragasszuk 
fel a kész virágot a táska elejére. 
Varrjuk össze mindkét táskarészt 
huroköltéssel. 

SZERSZÁMOK
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2014 / 15 271. oldal

Hímzőtű Nr. 20 - hegyes
(Cikkszám 501065) lásd főkatalógus 2014 / 15 457. oldal

Olló
lásd főkatalógus 2014 / 15 171 – 172. oldal
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ELŐSZÚRÁS: Csomózzuk meg a szál végét, 
Szúrjuk át a tűt a fi lcen fentről lefelé és ugyan-
abban a távolságban ismét felfelé.

HUROKÖLTÉS: Bentről kifelé hímezzünk. 
A hurok akkor keletkezik, amikor a tűt a szál 
meghúzásakor a cérna fölé helyezzük.

SZÁRÖLTÉS: Egyenlő hosszú öltésekből áll, 
amelyek egymást részben átfedik.

Barkácsfi lc - tekercs

 Nem fényáteresztően szőtt fi lc kiváló, fi nom 
akrilminőség! A kellemesen bolyhos alapa-
nyag könnyen vágható és nem bolyhosodik ki. 
Extrém élénk színek, ragasztófoltmentes.
Szélesség: 45 cm
Hossz:  5 m
Vastagság:  2 mm, 150 g / m2 

Színek + számok:
fehér-01, bőrszín-07, sárga-10, narancs-20,
piros-30, sötétpiros-39, rózsaszín-40, 
s. rózsa-szín (pink)-49, világoszöld-51, 
fenyőzöld-58, kék-60, világoskék-61, 
óceánkék-63, sötétkék- 69, ibolyakék-70, 
orgona-72, cs.barna-87, fekete-90, 
szürke melírozott-91 
A színek számát kérjük megadni!
 301118 ..  5 m/tekercs ..................  2.950,— 

Gyöngyfonal Nr. 5 - ELISA
(Cikkszám 501458.. kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  457. oldal

Szaténzsinór - Rajna Ø 2 mm
(Cikkszám 602434.. kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  503. oldal

Gombok - Ø 10, 20 mm
(Cikkszám 501146, 501147) lásd FK 2014 / 15  448. oldal

Rózsaszín ceruza, varrócérna és tű

ALAPANYAG

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 2015-ös tavaszi magazinból 
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