
MOLATECHNIKA

Apró kockás

A Molatechnika egy hagyo-
mányos textiles kézimunka
Dél-Amerikában, ahol akár
hat réteg pamutdarabot is
egymásratűznek. Különböző
figurákat, réseket, köröket
stb. vágnak a szövetrétegek-
be, ahol mindig az alatta
levő szövet láthatóvá válik. A
szövetperemeket apró kézi
öltéssel rögzítjük. A további
díszítések lehetnek alkalma-
zások vagy hímzések is. 

Mi most itt a Molatechnikának egy

egyszerűsített változatát mutatjuk be,

amelyet gyerekek is könnyen el tud-

nak készíteni. A legegyszerűbb for-

mája ennek a quilt-hez (foltvarrás) ha -

sonló technikának egy kockamintás

alátét vagy egy kis fedél filcből. 1 Raj -

zoljunk tetszés szerint nagyságú há lót

a papírra. 2 Most három különböző

szí nű filclapot rétegezzünk egymásra

és helyezzük rá az azonos nagyságú

papírt. 3 Varrjunk le minden előrajzolt

vonalat a varrógéppel és színben

hozzáillő cérnával. Most varrjunk el

és vágjunk le a hátoldalán minden

szálat. A papírt most lehúzhatjuk. Ezu -

tán tetszés szerint a négyzetek egy

vagy két réteg filclapját alaposan vág-

juk ki a varrás mellett egy hegyes olló -

val. El is készült a kockás műalkotás!

ALAPANYAG

Barkácsfilc 20 x 30 cm - 10es cs.
2 mm vastag, 150 g/m2, finom minőség,
ragasztófoltmentes, 
méret: 20 x 30 cm

Színek + számok: fehér-01, 
bőrszín-07, banánsárga-15, 
neonnarancs-20, mélyvörös-30, 
sötétpiros-39, v.zöld-51, fenyőzöld-58, 
királykék-68, csokoládébarna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!

egyszínű
6710 .. 10 db/cs. ..............................780,—

10 cs.-tól/szín ......................710,—

Varrócérna 
100% Polyészter, erős, 
mosható 95°C-on, 
keresztcsavart műanyag 
csőre.

Színek + számok: fehér-01, ekrü-04, sárga-
10, narancs-20, piros-30, sötétpiros-39,
fűzöld-55, v.kék-61, royálkék-69, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
6330 .. 1000 m/tekercs......................450,—

1 Papírlap, ceruza, vonalzó, 
olló (hegyes), varrógép
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TIPP
� Minél több réteget használunk a Mola- 

technikánál, annál színpompásabb lesz 
a végtermék! 

� Természetesen saját választású minták 
is használhatóak!
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2010-es tavaszi kínálatból


