
Karkötő pamutzsákocskában
Vágjunk le a sztreccsgumiból kb. 
25 cm hosszúságú darabot, majd 
fűzzük fel a fagyöngyöket a minta 
szerint. Csomózzuk meg jól a vé-
geit és rövidítsük le. Toljuk rá a nagy 
sárga gyöngyöt, hogy a csomót el-
takarjuk. A kész karkötőt egy pa-
mutzsákocskában megőrizhetjük 
vagy elajándékozhatjuk. 
Asztali dekoráció / Meditációs karika
1 Fessük le a fagolyókat a min-
ta alapján fedően akrilfestékkel: A 
nagy Ø 40 mm-es átmérőjűt ara-
nysárgára. Mindig egy középső 
Ø 30 mm-es golyót azúrkékre és 
feketére, valamint mindig kettőt 
fehérre és cseresznyepirosra. Négy 
kis Ø 20 mm-es golyót fessünk le 
fehérre. Hagyjunk minden golyót 
jól megszáradni. 2 Vágjunk le egy 
oldalcsípőfogóval az aludrótról egy 
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A hit gyöngyei
Mind a 18 gyöngynek jelentése van. Ezeket, valamint színe-
ket és az elrendezést megtalálja a mintánkon. Barkácsol-
junk egy karkötőt és egy csodás asztali dekorációt, amelyet 
meditációs karikának vagy imafűzérnek is használhatunk.

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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Asztali dekoráció / Meditációs karika
Elektronikai oldalcsípőfogó, ecset, 
barkácskés/szike

SZERSZÁMOK

A hossz és a karkötő gyöngymérete gyerekeknek 
választott. 

TIPP

kb. 60 cm hosszúságú darabot. Fűz-
zük fel a golyókat a nagy, sárga go-
lyóval kezdve a minta szerint. For-
máljunk egy kört, tekerjük össze a 
végeit egymással, rövidítsük le és 
toljuk rá a sárga golyót. 3 Az ara-
ny színű kereszthez emeljünk le hét 
egymás mellett lévő viaszcsíkot, 
majd vágjuk le srégre a végeit egy 
szikével. Nyomjuk rá kereszt alak-
ban a gyertyára. 4 Állítsuk a kész 
gyertyát az üveg alátétre, majd he-
lyezzük rá a festett fagyöngyökből 
készített karkötőt. 
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Karkötő
 Sztreccsgumi / gumiszalag
Ideális gyöngyök felfűzésére, stb.
Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Szín: fehér
 70066501  kb. 8m/cs. ....................... 320,—

Fagyöngy
Polírozott, nyálhű, furattal.

Színek + számok:
fehér-01, natúr-03
A színek számát kérjük megadni!

Méret: Ø kb. 8 mm, furat: Ø kb. 2,3 mm
 700661 ..  kb. 90 db/cs.  ................... 350,—

Színek + számok: 
fehér-01, natúr-03, kárminpiros-30, 
k.kék-65, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!

Méret: Ø kb. 10 mm, furat: Ø kb. 2,5 mm
 700662 ..  kb. 60 db/cs.  ................... 350,—

Szín: sárga
Méret: Ø kb. 14 mm, furat: Ø kb. 3 mm 
 70068410  kb. 25 db/cs.  ................... 350,—

Pamutzsák 
Zsinórral összehúzható, minta 
nélkül. Ideális festeni, nyomtat-
ni, ragasztani, stb.
Méret: kb. 7 x 10 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 110 g / m²
Szín:  fehér
 500934  per db  ................................. 160,— 
  10  db-tól  ............................. 150,—
  100  db-tól ........................... 130,—

Asztali dekoráció / Meditációs karika
Fagolyó furattal - bükkfa

Nyers bükkfa, szépen 
esztergált, átmenő furat.
 Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
 101811  25 db/cs.  ............................. 590,—
Méret: Ø kb. 30 mm, furat: Ø kb. 6 mm
 101813  25 db/cs.  .......................... 1.130,—
Méret: Ø kb. 40 mm, furat: Ø kb. 8 mm
 101814  10 db/cs.  ............................. 800,—

Alumíniumdrót 
Puha minőség, fényes.
Vastagság: Ø 1,5 mm 
 600182  5 m/tekercs ........................ 190,—
Hossz: kb. 210 m
 602590  1 kg/tekercs .................... 4.550,—

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282 fehér-01, aranysárga-13, cs.piros-35, 
azúrkék-60, fekete-90) lásd FK 2014 / 15 386. oldal

Tömbgyertya - 150 x 60 mm
(Cikkszám 301184.. elefántcsont / Ivory-08) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  210. oldal

Viaszlap - 1 mm
(Cikkszám 301174.. arany-18) lásd FK 2014 / 15 213. oldal

Üvegalátét - Ø 10 cm
(Cikkszám 501231) lásd főkatalógus 2014 / 15 212. oldal



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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Minta

1. 
Sárga

13. 
Natúr

14. 
Fehér

11. 
Fehér

12. 
Fekete

10. 
Piros

10. 
Piros

8. 
Kék

7. 
Natúr

6. 
Natúr

5. 
Natúr

2. 
Natúr

3. 
Fehér

4.
Fehér

15. 
Natúr

1. Isten-gyöngy
2. csend-gyöngye
3. én-gyöngy
4. keresztség-gyöngye
5. csend-gyöngye

6. pusztaság-gyöngye
7. csend-gyöngye
8. ráhagyatkozás-gyöngye
9. csend-gyöngye
10. két szeretet-gyöngy

11. három titok-gyöngy
12. éjszaka-gyöngye
13. csend-gyöngye
14. feltámadás-gyöngye
15. csend-gyöngye

9. 
Natúr

11. 
Fehér

11. 
Fehér


