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BARKÁCSOLÁS 
BARKÁCSFÁVAL

Mókás tavaszi állatok

ALAPANYAG
 Spatula / 
barkácsfa 

Méret: kb. 18 x 150 mm
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
 10 11 87  80 db/ cs.  ..................................  810,— 

Szeges állat
 Szeges 
százlábú 

Méret: kb. 30 x 30 x 120 mm
 10 22 24  per  db  ......................................  430,— 

 Szeg / képakasztó szeg / kerekfejű szeg 
Sárgarézzel bevont.
Szeg: Ø 1,4 mm
Hossz: 25 mm
Tartalom: kb. 320 db
 10 21 99  100 g/ cs.  ..................................  940,— 

 Kalapács - szabványos 

Lakkozott és ívelt nyél, lakkozott fej, polírozott 
munkafelület.
 20 02 51  100 g/ db  ...................................  880,— 
 20 02 49  200 g/ db  ................................  1.070,— 
 20 02 50  300 g/ db  ................................  1.200,— 

 Kötőfonal  Easy - ELISA 
Hossz: ca. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, teveszín-03, 
sárga-10, neonsárga-11, neonnarancssárga-20, 
piros-30, borvörös-32, rózsaszín-40, neonpink-41, 
fradizöld-50, világoszöld-51, neonzöld-52, 
világos olíva-54, világoskék-61, babakék-62, 
türkiz-63, királykék-65, orgona-72, lila-74, 
sötétbarna-89, fekete-90, szürke-95
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 71 ..  50 g/gombolyag .................  490,— 

 Kötőfonal - Easy Color ELISA 
Hossz: kb. 125 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok: narancssárga / neon-színes-20, 
neon-színes-98, színes-99
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 69 ..  50 g/gombolyag .................  630,— 

 Az alapanya-
gokhozPillangó

 Pomponok - színes 

Méret: Ø kb. 15 mm
 30 18 51  60 db/ cs.  ..............................  1.000,— 

 Zseníliadrót 
Hossz: ca. 50 cm
Vastagság: Ø ca. 8 mm

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, banánsárga-15, narancs-
sárga-20, piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, 
világoszöld-51, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 29 ..  10 db/ cs.  .............................  320,— 
  10   cs. -tól/szín .....................  290,— 

Százlábú
 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 7 mm 
 30 05 31  45 db/ cs.  .................................  330,— 

 Pomponok kicsi - 
színes 

Méret: Ø ca. 7 mm
 30 01 04  100 db/ cs.  ...............................  780,— 

A százlábút csomózzuk, 
a színes pillangót pedig 
szőjjük. Akinek pedig kedve 
van a kalapácsoláshoz, az 
készíthet egy szeges állatot.

Szeges állat
A fa testet tekerjük körbe fonallal, a 
fonal végeit kössük egyszerűen a 
fára. A csáp, a lábak és a farok sze-
gek beütésével készülnek. Díszítsük 
rezgő szemekkel és pomponokkal.  
Pillangó
Két spatulát fektessünk egymásra 

keresztben és ragasszuk középen 
össze, a szárnyak szögei ne legye-
nek túl nagyok. A fonalat kössük rá 
egy spatulára és tegyük váltakozva 
a spatula elé és után, úgy, mint a 
szövésnél. Színcseréhez csomóz-
zuk össze a fonal két végét. Végül 
kössük rá a fonalat a spatulára. A 

spatulák kereszteződési pontjára 
tekerjünk fonalat. Díszítsük pompo-
nokkal és zseníliadróttal.
Százlábú
Kb. 20 cm hosszúságú fonalakat 
készítsünk elő és csomózzuk egy 
hurokkal a spatulára. Ragaszzunk 
rá rezgő szemeket és pomponokat.
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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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