
1 A drótperemű szalagot vágjuk
méretre anyagszükséglettől függő en,
ezután a szalag szélességétől függően
vágjunk kétszer olyan hosz szú sza-
lagdarabokat. Végezetül osz szuk fel
a hungarocell felületét 8 azonos
nagyságú részre. 2 Hajtsuk minden
egyes szalagdarabot egy hároms-
zöggé, keressük meg a felső drót-
perem közepét, majd a két vá gott
élet hajtsuk le az alsó drótperemre. A
csúcs közepén törjük meg az ujjunk-

TIPP
A mélyedések elkerülése végett tanácsos
gyűszűvel dolgozni.

jünk egy zöld színű drótperemű sza-
lagot, a vé gén hagyjunk kb. 1 cm-t
szabadon. Fessük le a fakereket zöldre,
hagyjuk megszáradni, majd ragasszuk
be a tulipánt a tengelynyílásba faenyv-
vel. A szívnél mindkét oldalon az oldalsó
élig tűzzük, végül ezt az élet fedjük be
egy bársonyszalaggal. 

ALAPANYAG
Szív:
Hungarocell szív 45 x 20 cm
(Cikkszám 7609) lásd főkatalógus 239. oldal

Drótperemű szalag 40 mm, 100 cm per szín
(Cikkszám 7746.. fehér-01, piros-30) lásd FK 450. oldal

Kockás szalag - Karintia 40 mm
(Cikkszám 7744.. piros/fehér-30) lásd főkatalógus 449. oldal

Szaténszalag - 3 mm
(Cikkszám 7709.. piros-30) lásd főkatalógus 449. oldal

Bársonyszalag -  5 mm
(Cikkszám 7756.. fehér-01) lásd főkatalógus 449. oldal

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 412. oldal

Kicsi és nagy tulipán:
Hungarocell tojás 45 x 20 cm és 60 x 40 cm
(Cikkszám 7621 és 7616) lásd főkatalógus 238. oldal

Kül. drótperemű szalagok 25 és 40 mm széles
kicsi tulipán 130 cm per szín, nagy tulipán 240 cm per szín,
lásd főkatalógus 449-455. oldal 

Gombostű 18 mm
(Cikkszám 6485) lásd főkatalógus 412. oldal

Barkácsfilc
(Cikkszám 6710.. fenyőzöld-58) lásd FK 222. oldal

Virágdrót
(Cikkszám 7109.. zöld-50) lásd főkatalógus 446. oldal

Bükkfakerék - barázda nélkül, Ø 60mm 
(Cikkszám 1506) lásd főkatalógus 74. oldal

Bükkfapálca Ø 4 mm, 500 mm
(Cikkszám 1451) lásd főkatalógus 71. oldal

Marabu - Basic Acryl
(Cikkszám 2869.. lézöld-55) lásd főkatalógus 365. oldal

TERMÉKTIPP

Gyűszű csúszás-
mentes peremmel

Ideális ujjvédelem 
számos varró- és 
barkácsmunkához.

Belső: Ø 14 mm
64014 per db ....................................290,—

Belső: Ø 16 mm
64016 per db ....................................290,—

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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kal a felső drótperemet. Így egy szép,
szabályos háromszög kelet kezik. 3
Kezdjük a vonalak törés pontján, itt
rögzítünk egy 4 cm széles szalag-
ból készített négyzetet mind a négy
sarkánál fogva gombostűkkel, erre
tűzünk rá keresztben 4 hajtogatott
háromszöget. Ez után ismét négy
háromszöget he lyezünk el és tűzünk
be pontosan az elsők közé. A min-
denkori sorok között, ez a két csúcs
közötti távolság, mindig pontosan 1
cm távolság legyen. Menjünk sorról
sorra addig, amíg a tulipánon már
csak egy kis négyzet marad, a szív-
nél az ol dalsó élig dolgozunk. A tuli-
pán kis nyílására készítsünk egy
nagyobb négyzetet filcből és ragass-
zuk rá, a közepébe vágjunk szikével
egy kis lyukat, akkorát, hogy a pálcát
be tudjuk rajta dugni a hungarocell
tojásba. Végezetül a pálca köré teker-

Klasszikus technika megújítva. Szeretettel készítsünk
színpompás és modern szalagokból, hungarocell 
ré szekből és gombostűkből szívet és tulipánt majd 
ajándékozzunk örömet kedves embereknek. 
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