
ALAPANYAG

Gyapjúvlies
A tűvel való filcezés 
egy új és könnyen 
elsajátítható technika, 
ahol a kezek szárazak 
maradnak. A kis bemet-
szések a tűn és a gyakori 
fűzések a durvább gyapjút is mechanikusan
filcezi. 100 % elő álattól származó gyapjú.

Színek + számok:
natúr fehér-01, sárga-10, 
k.sárga-14, narancs-20, 
piros-30, rózsaszín-40, pink-43, 
v.zöld-51, k.zöld-55, türkiz-63, 
középkék-65, sötétkék-69, orgona-72, 
natúr barna-80, világosbarna-81, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
6732 .. 100 g/cs. ............................1.150,—

Hungarocell kúp, 12 cm
(Cikkszám 7620) lásd főkatalógus 239. oldal

Hungarocell tojás, kb. 3,5 x 2,5 cm
(Cikkszám 76098) lásd főkatalógus 238. oldal

Habszivacs 
(Cikkszám 86221) lásd főkatalógus 415. oldal

Nyárs - fa
(Cikkszám 16015) lásd főkatalógus 83. oldal

Szalmakalap - natúr, kb. 4 cm 
(Cikkszám 7325) lásd főkatalógus 229. oldal

Indiángyöngyök - Rocailles
(Cikkszám 7045 fekete-90) lásd főkatalógus 506. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 7709 sötétpiros-39) lásd főkatalógus 449. oldal

Szórórész romantika - fa
(Cikkszám 72527) lásd főkatalógus 462. oldal

TŰNEMEZELÉS  

Nemezelt
& felvarrt

Mööök kisasszony
1 Nemezeljük körbe a hungarocell

kúpot a testhez fehér és a hungaro-

cell tojást a fehez világosbarna színű

gyapjúvlies-szel. A pofavonalakhoz

többször szúrjunk bele ugyanarra a

helyre úgy, hogy mélyedések alakul-

janak ki. 2 A füleknek a gyapjút for-

máljuk meg durván a kezünkkel

majd tűvel egy habalátéten neme-

zeljük be. Az alsó felét a fejnél hely-

ezzük rá megfelelően és nemezeljük

hozzá. 3 Hímezzük át utólag a pofa-

vonalakat feketével majd varrjuk fel

a gyöngyöket szemnek. Kössük

össze a részeket egy kb. 4 cm hosz-

szú fanyárssal, amely félig a fejbe

félig a testbe ragasztunk bele. 

4 Kössük rá a szaténszalagot a szal-

makalapra majd ragasszuk ezt rá a

fejre. Dekorációnak még kisebb kel-

lékeket is felragaszthatunk, mint pl.:

fa szív vagy kisebb motívumokat is

ránemezelhetünk. 

SZERSZÁMOK
Filctű

Egy 
speciálisan 
formázott tű, kis bemetszésekkel az alsó
részén. A gyapjú filcez már az állandó ki- 
és befűzés során is. Figyelem: sérülésve -
szély, a tű nagyon hegyes! 5 db durva és 
5 db közepes egy praktikus visszacsukható
tartóhengerben.

6406 10 db/cs. ................................710,—

Filctűtartó - fa

Könnyebbé teszi a tűvel 
való filcezést. Egyszerűen 
csak a filctűt bedugni és 
összedugni ill. csavarozni. 
A filctűket mindig ki 
lehet cserélni. 

1-szeres tű nélkül
64061 per db ....................................120,—

Hőragasztó
Varrótű
Varrócérna fekete színben

A tűnemezelés a nemezelés új és extrém egyszerű formája.
Egyszerűen egy hungarocellrészt vonjunk be gyapjúvlies-szel
majd a tűfilccel nemezeljünk minden jól be. Pillanatok alatt
elkészülhetnek vidám figurák és dekorációk. 

Elkészítési minta asztali készlet
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Új szín

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


