
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.

Póráz:
1 Mindkét fonallal egyenként egy 
duplahurkot a karabíner köré teke-
rünk, a kivül lévő végeknek csak 
10 cm-nek kell lennie. 2 A belül lévő, 
hosszú fonalvégeket a póráz kívánt 
hosszúságára levágni és a kulcs-
tartó karika köré visszavezetni. 
3 Mindkét hosszúságú fonalvéget 
egymásra helyezni, a vezetőfonal 
mentén egy halszálka mintában dol-
gozunk és eközben ismét szorosan 
összetoljuk. Vigyázzunk arra, hogy 
az utolsó cenitméter, amelyet az 
1 lépésben említett 10 cm hosszú, sza-
badon fekvő fonalat a vezetőfonal 
felé helyezzük és ezt is csomóz-
zuk. 4 A pórázt egy egész csomó-
val biztosítani és a szabad végeket 
egymás után biztosítani.

Nyakörv és tartó:
1 Mindkét fonallal egyenként egy 
duplahurkot az első kulcstartó 
köré tekerünk. A kivül lévő végek-
nek csak 10 cm-nek kell lenniük. 
2 A belül lévő, hosszú fonalvége-
ket egy második kulcstartó karikán 
keresztül átvezetni  és a harmadik 
kulcstartó karikára visszahajtani. 
A nyakörvnek a kulcstartó kari-
kától kulcstartó karikáig a kívánt 
hosszúságnak kell lennie. 3 Mind-
két vezetőfonal köré egy hurkot 
csomózni, eközben fonalvége-
ket a második kulcstartó karikán 
átfűzzük és a gyűrűt a már csomó-
zott részre toljuk. Vigyázzunk arra, 
hogy az utolsó centiméter, ame-
lyet az 1 lépésben említett 10 cm 
hosszú, szabadon fekvő fonalat a 
vezetőfonal felé helyezzük és ezt 
is csomózzuk. Mind a négy véget 
egymás után biztosítani. A tartót a 
kész póráz kulcstartó karikájába 
csomózzuk. Ebbe a kulcstartó ka-
rikába egy hurkot a vezető fonallal 
helyezni és ezt ugyanúgy egy hu-
rokkal elcsomózni és a végeket 
biztosítani.

A robosztus zsinórt eredetileg az USA-ban fejlesztették ki 
ejtőernyőzsinórnak. Gyönyörűen lehet fonni és csomózni és 
sokoldalúan alkalmazható. 

PARACORD FONÁS

Kutya 
divat

Egy kétszínű 40 cm hosszú fonott nyakörv-
höz két-két színű, 3 m-es Paracord zsinór 
szükséges. A tartóhoz 2-2 színű, 2,6 m Pa-
racord zsinór szükséges. Az 1,80 m hosszó 
pórázhoz 2-2 színű 10,4 m hosszú Paracord 
zsinór szükséges. 

Egy eredeti, többszínű póráz készítéséhez, 
2,6 m-es darabokat használtunk. Ezeket 
egymással összeolvasztottuk.
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 Fonal paracordtechnikához 

A paracord zsinór egy szép fényes, kicsit 
csillogó felüleletű, és különösen jól lehet 
vele fonni, csomózni és kötni. Hogy a zsinór 
kirojtolódását elkerüljük, a végeket egy 
öngyújtó segítségével meg kell égetni. Ha két 
zsinórt akarunk összekötni, akkor a végeket 
tisztán levágjuk, egy öngyújtóval felmelegítjük 
és az olvasztott végeket rövid ideig összen-
yomjuk.

Zsinórvastagság: Ø kb. 3 mm
Alapanyag:   polipropilén
Tartalom:  6 x kb. 2,6 m zsinór 
  paracordtechnikához

Színek + számok: 
natúr árnyalat-05, sárga/piros/rózsaszín 
árnyalat-15, kék/zöld árnyalat-65
A színek számát kérjük megadni!
 700837 ..  per  cs.  ..........................  2.150,— 

 Kulcstartó 
karika 
 
Méret: Ø kb. 25 mm
Vastagság:  1,4 mm
Szín:  ezüst 
 700019  100 db/ cs.  ........................  1.220,— 

 Karabíner - 
67 x 24 mm 

 Nikkelezett. 
Teljes méret:  kb. 67 x 24 mm
Szín: ezüst 
 700879  per  db  .................................  230,— 
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