
1 Vágjuk tetszés szerinti méretre a 
hímzőkartont a szalaghoz: mécses 
kb. 24 x 9 cm, üveg kb. 22 x 6 cm. 
2 A munkához használjunk papíra-
látétet, mivel festék csepeghet át a 
lyukacsos felületen. Kenjük a plakát-
festéket egy lapos felületre és tup-
foljuk bele a pecsétnyomót vagy a 
festéket ecsettel is felvihetjük a pe-
csétnyomó felületére. Most tupfol-
juk a pecsétnyomót egyszerűen a 
kartonra. Az elő- és hátlapot hagy-
juk jól megszáradni vagy fújjuk szá-
razra hajszárítóval. 3 Emeljük ki a 
motívumot csillám liner festékkel. 
4 Most hímezzük ki a kartont ke-
resztszemes öltéssel vagy más dísz-
öltéssel. Ehhez használjunk gyöngy-
fonalat. 5 Rögzítsük a kész szala-
gotfedően kétoldalú ragasztófóliá-
val a hátoldalra.

BARKÁCSOLÁS HÍMZŐKARTONNAL

Szeretettel elkészítve
Először nyomtassuk a hímzőkartont, majd hímezzük ki.  
A lyukacsos minta által a sötétben különleges effektusok 
láthatóak a mécsesen. Természetesen egy ilyen zárszalag-
gal más edényeket is díszíthetünk.

A levehető szalaghoz húzzuk össze a hátoldalán 
néhány öltéssel, majd zárjuk le egy masnival. Így 
készíthetünk pl.: névszalagokat is ivópoharakra és 
teáscsészékre. A hátoldalán lévő szálakat láthatatlanná 
is tehetjük úgy, hogy papírt ragasztunk rá. 

TIPP

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
Vásálói levél 2015-04

SZERSZÁMOK
Hímzőtű Nr. 18 - tompa PRYM 
(Cikkszám 500198) lásd főkatalógus 2014 / 15  457. oldal

Extra sticky Tape - ragasztófólia - 6 mm
(Cikkszám 501530) lásd főkatalógus 2014 / 15  277. oldal
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Hímzőkarton - 
nyomtatlan
Nyomtatlan, 
lyukacsos karton 
a hímzéshez.
Méret: 23 x 33 cm
Lyuktávolság: 5 mm
Lyuk:  Ø kb. 2 mm
Szín:  fehér
Vastagság: 300 g / m² 
 400104  10 lap/cs.  ......................... 1.810,—

Mini pecsét - Alapformák

Kiváló minőségű, fi nom 
pórusú habból .
Motívumméret: kb. 3 – 4,5 cm 
 500856  4 db/készlet ..................... 1.960,—

Mécsestartó - henger
Erősfalú üvegből, a nehéz alja 
által jó az állóképessége.
Méret:  Ø kb. 7 cm
Magasság:  kb. 9 cm
Üvegvastagság: kb. 2 mm 
 501207  per db  ................................. 520,— 
  6  db-tól  ............................... 510,—
  48  db-tól  ............................. 480,—

Üveg - Oslo 

Robusztus üveg parafadugóval, 
egyedileg tölthető.
Űrtartalom: kb. 200 ml
Méret: Ø kb. 6 cm
Magasság: kb. 14,5 cm 
 501200  per db  ................................. 650,—

Plakátfesték - JOVI
Kiváló vízbázisú temperafesték, 
vízzel a kívánt állagúra keverhető, 
nagyon magas festőanyagtartalom, 
nagy takaróképesség, nagyon kiadós 
és gyorsan szárad, nem rakódik le 
az aljára, EU normának megfelelő 
EN 71/3.. Gyerekeknek 3 éves kortól 
ajánlott.

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancs-20, piros-30, ma-
genta-48, v.zöld-51, s.zöld-59, primérkék-61, 
sötétkék-69, sötétbarna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501280 ..  500 ml/üveg ........................1.170,—
 50128018  500 ml/üveg, fényes arany .1.850,—
 50128092  500 ml/üveg, fényes ezüst ..1.850,— 

Gyöngyfonal Nr. 5 - ELISA

További gyöngyfonal színek a 2014 / 15-ös 
főkatalógusunk 457. oldalán találhatóak.
Súly: kb. 5 g
Alapanyag: 100 % fésült pamut
Mosható: 60 °C

Színek + számok: kén-15, tangó-20, tűz-21, 
téglapiros-30, bonbon-41, világos olíva-51, 
középolíva-55, azúrkék-63, óceán-65, orchí-
dea-73, lila-74, ciklámen-76
A színek számát kérjük megadni!
 501458 ..  kb. 20 m/köteg ...............  390,—


