
ALAPANYAG
Gyapjú - Rumba
(Cikkszám 6421.. fehér-01, v.kék-61, szürke-94) lásd lent

vagy:
Pamutcérna „Apollo“ (egy előkelőbb optikához)
(Cikkszám 6309.. fehér-01, v.kék-61, szürke-94) lásd lent

Vízbomba
(Cikkszám 7162) lásd lent

Csiriz 120 g/tégely
(Cikkszám 1953) lásd lent

Fotokarton 300 g/m2
(Cikkszám 2025.. fehér-01, bőr/Chamois-22) lásd FK 258. oldal

Gyapjúvlies
(Cikkszám 6732.. fehér-01, középkék-65) lásd FK 414. oldal

Fagyöngyök Ø 12 mm
(Cikkszám 7016.. natúr-03) lásd főkatalógus 498. oldal

Reepzsinór Ø 1,90 mm
(Cikkszám 538303) 
lásd főkatalógus 100. oldal

VIDÁMAT GYAPJÚBÓL

A gyapjú-
tól a 
birkáig

1 Mielőtt a tekerőmunkát meg-

kezdjük, a gyapjú alaposan fel kell,

hogy szívja magát csirizzel. A leg-

jobb, ha egy kisebb, lazán feltekert

gyapjúgombolyagot (vagy többet)

beleteszünk néhány órára tapétara-

gasztóba. 2 A vizeslufit fújjuk fel kb.

10 cm-es átmérőjűre majd tekerjük

körbe szorosan a beragasztózott

gyapjúval. A golyót közben állandóan

forgassuk, hogy a szálak teljesen

szabálytalanul keresztezzék egy-

mást. Ha a szál túl rövidre sikerül,

egyszerűen tegyünk fel újat és teker-

jük tovább. 3 Ha a golyót szorosan

Ezek az aranyos és vicces
gyapjúgolyó-birkák igazán
szemrevalóak. Néhány 
kézmozdulattal és egy 
kis idővel bárki elkészítheti
egyszerűen a saját nyáját 
és őrizheti. 
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körbetekertük, kenjük be mégegy -

szer csirizzel és tegyük megszáradni

éjszakára egy nylonharisnyára. Ha

szükséges alvás előtt fordítsuk meg,

hogy mindegyik oldal egyenletesen

száradjon meg. 4 Ha a golyó a szá-

radás után elérte a megfelelő

keménységet, akkor a lufit bökjük ki

és szedjük ki óvatosan. 5 Készítsük

el az arcot fotokartonból, a szőrét

mesegyapjúból és mindkettőt ragasz -

szuk a golyóra. A lábaknak fűzzünk

fel zsinórdarabokra fagolyókat, majd

csomózzuk meg az egyik végét. A

másik végét ragasszuk rá a golyóra.

TIPP
Ha a golyó a száradás után nem elég kemény,
hanem veszít a formájából a megnyomáskor?
Mártsuk bele a golyót még egyszer a tapétara-
gasztóba és kenjük a kezünkkel simára, vége-
zetül hagyjuk egy éjszakán át  száradni. 

Vízbombák
Vidám ügyességi- és 
vizijátékokhoz. Egy 
vicces partiöröm. 
Előállítva természetes 
kaucsukból.

7162 100 db/cs. ..................................330,—
10 cs.-tól ....................................290,—

Csiriz
Kiváló cellulózbázison előállítva, 
kémiai anyagoktól mentes, úgy, 
hogy ezt gyerekek is gyorsan ragadó 
papírragasztónak használhatják, 
papírmasémunkákhoz, stb. Langyos 
vízzel kell összekeverni, átlátszóan 
szárad meg. A 125 g -os csomagból 
3 – 4 liter csiriz lesz.

Mennyiség: 120 g/tégely
1953 per db..........................................660,—

Gyapjú - Rumba
Univerzális gyapjú, 75 % polyakril, 
25 % gyapjú, alkalmas szövésre, 
zsinórtekerésre, barkácsolásra, 
hímzésre, horgolásra és kötésre, 
de kötőgéphez is. Tűerősség 
3,5 - 4; mosható. 50 g/gombolyag, 
hossza: 150 m

Színek + számok: fehér-01, sárga-10, narancs-
20, piros-30, borvörös-32, rózsaszín-40, zöld-50,
v.zöld-51, kék-60, v.kék-61, türkiz-63, ibolyakék-
70, sötétbarna-89, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
6421 .. per db..........................................380,—

Pamutcérna „Apollo“
100 % pamut, fésült, perzselt és 
mercerizált. Egy ideális cérna, 
sokoldalúan használható, mosható 
60 °C-ig és 1-es fokozatú vasalás-
hoz alklamas. Ajánlott tűvastagság 
3 - 3,5, 50 g/gombolyag, hossza: kb. 125 m

Színek + számok: fehér-01, 
gyöngy-02, sárga-10, k.sárga-14, 
narancs-20, piros-30, borvörös-39, pink-43,
v.zöld-51, s.olíva-55, v.kék-61, türkiz-64, s.kék-69,
orgona-72, lila-74, barna-80, fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
6309 .. per db..........................................570,—

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


