
Kis húsvéti kosár Ø 10 cm:
1 A pálcákhoz (merőleges peddi-
gnádpálca) 15 darab natúrszínű 
Ø 2,6 mm, kb. 50 cm hosszú peddig-
nádra van szükségünk. A fonáshoz 
kb. 10 g színes Ø 1,75 mm peddig-
nád kell. Ajánlatos valamivel több 
anyagot előkészíteni. 2 A peddigná-
dat  felhasználás előtt kb. 10 perc-
re vízbe kell tenni (egy melegvízes 
vödörben áztatni) Minden színnek 
külön edényt használjunk. A ped-
digalapot akrilfestékkel alapozzuk 
vagy natúron hagyjuk. 3 A pálcákat 
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Ezeket a trendi húsvéti kosarakat gyorsan és egyszerűen elkészí-
thetik akár gyakorlatlanok vagy gyerekek is, a rugalmas, rost-
mentes és törésálló minőségű peddignádnak köszönhetően.

úgy dugjuk a peddigalap furataiba, 
hogy alul kb. 5 cm-t kiálljanak. 4 A 
rögzítéshez a pálcákat óvatosan 
hajlítsuk úgy, hogy az elsőt mindig 
a hátsó pálcaívbe fűzzük. 5 Fonás: 
a munka könnyítéséhez tegyünk a 
kosárba nehezéket, pl. egy vizes-
palackot vagy egy követ. A peddig-
nádat felváltva egyszer a pálca 
elé, illetve a pálca mögé fonjuk. 
Hogy a felakadást vagy a kiszára-
dást megelőzzük, rövídítsük le a 
túl hosszú darabokat. Körben dol-
gozzunk, míg a kívánt magasságot 
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elértük, a fonónádak elejei és végei 
legyenek mindig belül. A merőleges 
pálcákat egyengessük közben-köz-
ben meg. 6 A kosarat töltsük meg. A 
felül kiálló pálcákat tetszés szerinti 
magasságban kössük össze, eset-
leg vágjuk le és díszítsük tollakkal. 
A könnyebb hajlíthatóság érdeké-
ben nedvesítsük meg a kosarat egy 
szivaccsal.
Nagy húsvéti kosár Ø 20 cm:
1 A pálcákhoz (merőleges peddig-
nádpálca) 27 darab natúrszínű 
Ø 2,6 mm, kb. 70 cm hosszú ped-
dignádra van szükségünk. A fonás-
hoz kb. 30 g natúr Ø 2 mm peddig-
nád kell. Ajánlatos valamivel több 
anyagot előkészíteni. Most pedig 
dolgozzunk tovább mint a 2 – 6 pon-
tok alatt olvasható.

FONÁS 
NAGYON 
KÖNNYEN

Húsvéti 
kosarak peddignádból

Peddignád
Hossz: kb. 160 m
Vastagság: kb. 2,6 mm
Mennyiség: kb. 500 g
Szín: világos natúr
 101080  500 g/ cs.  ..........................  4.440,— 

 Fonottkosáralap / peddigalap 

Vastagság: kb. 4 mm
Furat: Ø kb. 3 mm, 
 páratlan furatszám

Méret: Ø kb. 10 cm
 101081  per  db  .................................  300,— 
Méret: Ø kb. 20 cm
 101082  per  db  .................................  480,— 

Húsvéti fű

 Dekorációs fű papírból. 
Szín: zöld 
 600067  30 g/ cs.  ...............................  260,— 

Tollak - természetes
(Cikkszám 301293)

Szaténszalag - 10 mm
(Cikkszám 602944.. különböző színekben)

Kis húsvéti kosár 
Peddignád Ø 1,75 mm, színezett
(Cikkszám 102113.. különböző színekben)

Nagy húsvéti kosár 
Peddignád  Ø 2 mm, natúr
(Cikkszám 101079)

Olló, mérőszalag, konyhai kendő száraz-
ra törléshez, szivacs nedvesítéshez, 
edény a peddignád áztatásához (vödör, 
mosdótál kb. Ø 30 cm), vizespalack vagy 
kő nehezékként a fonómunkára

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.
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