
1 Rögzítsük a papírból készült motí-
vummintát ragasztószalaggal a
domborítófóliára. Használjunk alá-
tétnek egy filclapot és húzzuk át kon-
túrvésővel a körvonalait. Távolítsuk
el a mintát és díszítsük a motívumot
további vonalakkal. Fordítsuk meg
és emeljünk ki néhány felületet sraf-
folással (ferdén vonalazás). Most
díszítsük Deco Painter filctollal.

Szúrjunk tűvel lyukakat az akasz-
tónak. Így készítsünk néhány motí-
vumot. 2 Vágjunk le különböző
hosszúságú nylonszálakat. Fűz -
zünk fel tetszés szerint hangruda-
kat, fóliamotívumokat, pillangó -
gyön gyöket, fém – köztes részeket
és csengettyűket. 3 Kössük a kész
füg gődísz szálat a fémkarikához és
akasszuk fel ezt szaténszalaggal.
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SZERSZÁMOK
Tartó a gravírozó ceruzához
(Cikkszám 300415) lásd főkatalógus 2013 / 14  121. oldal

Kontúrvéső - Ø 3,1 mm
(Cikkszám 101480) lásd főkatalógus 2013 / 14  121. oldal

Filclap - 30x45 cm alátétnek
(Cikkszám 301116.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  231. oldal

Ragasztószalag, olló, tű

ALAPANYAG

FÜGGŐDÍSZ DOMBORÍTÓFÓLIÁBÓL 

A szél zenéje
Micsoda csillogás és villogás, amikor az első napsugarak
rásütnek erre a szélcsengőre és egy enyhe tavaszi szellő
megcsendíti! Halvány színek és fénylő fémrészek 
egészítik ki egymást tökéletes harmóniában.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2014

Domborító fólia - tekercs

Méret: 50 cm x 5 m 
Vastagság: 70 µ

Színek + számok: 
arany / arany-18, ezüst / ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
401485 .. 5 m / tekercs....................6.020,—

Hangrúd - alu

Készítse el a saját 
szélcsengőjét, furattal.

Méret: Ø kb. 5 mm
Hossz: kb. 11 /12 /14 /15 cm
Szín: ezüst 

300600 4 db / cs. ............................610,—

Deco Painter-matt 3–4 mm
(Cikkszám 501318.. napsárga-16, pink-43, rezeda-52, 
pasztellkék-61) lásd főkatalógus 2013 / 14  397. oldal

Fémkarika hullámos laposdrótból - Ø 15 cm
(Cikkszám 300467) lásd főkatalógus 2013 / 14  243. oldal

Fém - köztes rész mix
(Cikkszám 700445) lásd főkatalógus 2013 / 14  571. oldal

Pillangógyöngy-akril
(Cikkszám 602613) lásd tavaszi katalógus 2014  80. oldal

Csengettyű - szív alakú
(Cikkszám 602610) lásd tavaszi katalógus 78. oldal

Perlonszál /Nylonszál - Ø 0,25 mm
(Cikkszám 700304) lásd főkatalógus 2013 / 14  578. oldal



Sablon 1:1

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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