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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

Az alkalmazások könnyebben feldolgozható-
ak, a kivágjuk őket nagyjából és rávasaljuk
egy vasalóvlies-re cikkszám 62071 (lásd balra).
A részek satbilabbak, jobban tartják mosás
közben a formájukatés nem rojtosodnak ki.

TIPP

A mintákat ehhez a barkácstipphez megta-
lálja a weboldalunkon, a letöltések & szol-
gáltatások menüpontban barkácstippek alatt.

MINTA

Varró- & Patchworkszövet és kellékek
lásd főkatalógus 2012 / 13  413 – 414. oldal

Soft - Flocks
(Cikkszám 76401) lásd FK 2012 / 13  437. oldal

Varrócérna
(Cikkszám 6330.. kül. színekben) lásd FK 2012 / 13  417. oldal

Jersey kötőfonal - Zpagetti
(Cikkszám 6435.. kül. színekben) lásd 73. oldal

ALAPANYAG

2 Vágjuk ki a szemet (kb. 12 x 9 cm,

Ø 4 és 3 cm) filcből, helyezzük rá és

rögzítsük szintén a testen egyenes

öl tésekkel. Tetszés szerint egy ke -

resztet is ölthetünk a pupillába. A

száj nak készítsünk egy szűk cikk-

cakk öltést piros cérnával át a ha -

sán. 3 Tegyük a haját és a csápokat

úgy egy testrész jobb oldalára, hogy

a pocak közepébe belelógjon. Most

ráhelyezzük a második testrészt is,

majd a peremét rögzítsük gombos -

tű vel vagy néhány öltéssel. Step pel -

jük át a körvonal mentén és hagy-

junk alul egy kifordítónyílást. For dít -

suk ki a testet, tömjük ki Soft-Flocks

kitömőanyaggal, majd zárjuk le a ki -

fordítónyílást matracöltéssel. 

Vidám szörny szövetből
Az egyszerűen összevarrt 
szörnyünk mindig nyitott 
kis és nagy aggodalmaknak.
A kitömött hasának 
köszönhetően puha és 
lágy elalváskor. 

1 Válasszuk ki a szövetet és hajtsuk

össze középen kettéválasztva. Má -

soljuk át a test (kb. 24 x 20 cm) sza-

básmintáját kifordítva a szövetet

szublimálóceruzával, majd vágjuk ki.
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Fordítónyílás 

Sablont felnagyítani 150 %-kal


