
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
Vásárlói levél 2014-11

1 Vágjunk le az EXTRA VASTAG 
barkácsfi lcből egy 35 x 23 cm-es da-
rabot, majd hajtsuk össze. 2 Varrjuk 
össze gyöngyfonallal a hoszabbik él 
mentén huroköltéssel. Varrjuk ösz-
sze az első él mentén szintén, vi-
szont hagyjunk szabadon középen 
egy kb. 6 cm-es nyílást. Ide toljuk be 
a későbbiekben a jégkaparó nyelét. 
3 Vágjunk le a hajnak a vékonyabb 
barkácsfi lcből egy kb. 15 x 6 cm-es 
darabot. Vagdossuk be néhány mi-
liméter távolságtól egészen kb. 1,5 
cm távolságig a felső peremet. Rövi-
dítsük le az így kialakult, különböző 
hosszúságú csíkokat ferdén. Most 

Soha többé nem lesz hideg kezünk télen az szélvédő kapa-
rásakor. Ez a vidám jégkaparó kesztyű egyszerűen és gyor-
san megvarrható fi lcből és ideális karácsonyi ajándék. 

A jégkaparó-kesztyű méretei egy átlagos kéz-
méret és egy átlagos jégkaparó méreteihez 
igazítottuk. Mérjük át esetlegesen mindkettőt! 

INFÓ

varrjuk fel a fi lccsíkot huroköltés-
sel fentre, a kesztyű elülső részére. 
4 Rögzítsünk szem-alkalmazásokat 
varrócérnával. 5 Most toljunk bele 
egy tetszés szerinti jégkaparót a 
nyílásba. 

VARRÁS FILCCEL

Kaparószörny

Különösen könnyen vágható az extra vastag 
barkácsfi lc egy görgős vágó segítségével. 

Görgős vágó FISKARS

200226 per db .............................. 4.770,—

Tartalék penge a g. vágóhoz FISKARS
200682 per db .............................. 2.270,—

TIPP
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 Varrótű Nr. 22 - hegyes - PRYM  

Hossz: kb. 4 cm
 501064  25 db/levél ..........................  980,— 

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG
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 Filclap - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG 
Méret: kb. 30 x 45 cm
Vastag.: kb. 3,5 mm, kb. 170 – 200 g / m²

Színek + számok: 
fehér-01, banánsárga-15, neonnarancs-20, 
élénkpiros-30, s.piros-39, rózsaszín-40, pink-
43, v.zöld-51, fenyőzöld-58, óceánkék-63, 
ultramarinkék-69, cs.barna-87, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
 301116 ..  per  db  .............................  610,— 

 Barkácsfi lc - 20 x 30 cm , 10 db/cs.

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vast.: kb. 2 mm, 150 g / m²

Színek + számok: fehér-01, 
bőrszín-07, banánsárga-15, 
neonnarancs-20, élénkpiros-30, s.piros-39, 
v.zöld-51, fenyőzöld-58, kriálykék-68, 
cs.barna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301114 ..  10 db/ cs.  .........................  990,— 
  10   cs. cs.-tól/szín ............  910,— 

 Alkalmazás vasalható - 
szövet  - szem

Méret: Ø kb. 2 – 4 cm
501726 6 db/cs. ............................ 1.250,—

Gyöngyfonal - ELISA
Tűvastagság: Nr. 5
Súly: kb. 5 g
Alapanyag: 100 % fésült pamut
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok: 
fehér-01, kén-15, tangó-20, cseresznye-35, 
bonbon-41, középolíva-55, kék-61, óceán-65, 
gesztenye-87, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
 501458 ..  kb. 20 m/köteg ...............  390,— 

 Varrócérna 
Erős, keresztcsavart műanyag 
csövön. 
Szálvastagság: 120 
Alapanyag: 100 % poliészter
Mosható: 95 °C-ig

Színek + számok: 
fehér-01, ekrü-04, sárga-10, narancs-20, 
piros-30, fűzöld-55, royalkék-69, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501466 ..  kb. 1000 m/tekercs ........  580,— 
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