
SZERSZÁMOK
Vizesedény és víz 
a peddignád megpuhításához

Oldalcsípőfogó vagy erős háztartási olló

RÉGI KÉZIMUNKA ÚJRA RENDEZVE

Peddignád 
egészen modern

Szív-cseresznye-kosár
1 Először a szálakat kb. 23 cm-t
átdugjuk a faszív furatain és egy
egyszerű talpacskát formálunk az
alján. 2 Most fonjunk 3 kört dupla
fonással világos natúr peddignád-
dal. Ezután a dupla fonást piros és
fehér tapadószalaggal négy körön
át továbbvisszük. A lezárást ismét
három sor peddignád képezi, a bil-
lenőperemet 4 felett készítjük el és
a balkezű fonás szemléltetésére
balra elbillentyjük. Teljes egészében
egy kb. 4 cm-es kosármagasságot
kell elérnünk.

Scoubidou kosár
1 A kerek Scoubidou kosárnál a
szál mindkét végét húzzuk át két
szomszédos lyukon. Így egy U-alak
alakul ki, ami megtartja a faalját. 

2 Az első három sort természetes
világos peddignáddal készítjük el,
hogy a 2,6 mm vastag szálaknak
elegendő tartást adjunk. A kosarat
dupla fonással készítjük. Most tet -
szés szerinti színű scoubidou szá-
lakat fonhatunk bele kb. 10 körön
keresztül. Rögzítésnek végezetül
ismét peddignáddal dolgozunk.
Először fonjunk két sort majd lezásár-
ként kb. 6 cm magas kettőnél nagy-
obb billenőperemet készítsünk. 

A peddignád és a vele összekötött kézimunka egy régi
művészet. Itt új és modern kombinációkat mutatunk
tapadó- és scoubidouszalagokkal, amik a különleges
külsejükkel lenyűgöznek kicsiket és nagyokat.

ÚJDONSÁG
Fonottkosár alj / 
Peddigalj szív
Lyukacsos lap 
robosztus MDF falapból, 
nem vetemed–ik, ideális 
kosarakhoz, tálcákhoz, 
lámpákhoz, ernyőkhöz stb. 
vastagság: 4 mm, 
furat: Ø 3 mm, 
páratlan furatszám, szív alakú 16 x 16 cm
7909 per db ....................................490,—

ALAPANYAG
Peddignád 2,6 mm (rúd)
(Cikkszám 7902) lásd főkatalógus 484. oldal

Peddignád 2 mm 
(Cikkszám 7901) lásd főkatalógus 484. oldal

Scoubidou kosár:
Fonottkosár alj Ø 20 cm
(Cikkszám 7904) lásd főkatalógus 484. oldal

Scoubidou fonózsinór
(Cikkszám 76901 vagy 76902) lásd főkatalógus 491. oldal

Szív-cseresznye-kosár:
Fonottkosár alj szív
(Cikkszám 7909) lásd lent

Tapadószalag szőtt peremmel
(Cikkszám 7707.. fehér-01, piros-30) lásd FK 410. oldal

INFO
� Rúd = Peddignád rúd, amelyet elhúznak a 

fapadlón majd ezt követően összefonják. 

� A peddignád minőségét az átkötegelt 
szalag színe mutatja: a kék szalag a leg-
jobb minőség. Mi kizárólag kiváló, kék 
szalagos minőséget kínálunk: fehérítetlen, 
természetes fényes, szépen vágott, rost- 
és törésmentes. 

ÚJ 

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány
során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
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