
SZERSZÁMOK
Gombostű, olló, vasaló
Mobiltöltő állomás 
Hímzőtű - hegyes PRYM - Nr. 22
(Cikkszám 501064) lásd főkatalógus 2013 / 14  442. oldal

Mobiltelefontartó 
Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 2013 / 14  262. oldal

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-04

54 95

ALAPANYAG

Mobiltelefon tok
1 Vasaljuk fel az alkalmazást vasa-

lóval (eszköztől függően 2 – 3-as

fokozaton). 2 Ragasszuk rá a hoz-

záillő szegélydíszt barkácsragasz-

tóval, majd rögzítsük gombostűvel

száradni. 

Töltőállomás
1 Vágjunk le a mintás barkácsfilcből

kb. 10x10 cm-es darabot (eszköz-

mérettől függően). 2 Vágjunk le a

szaténszalagról mindig kb. 5 cm-es

darabot. 3 Helyezzük a barkácsfil-

cet az ajtódíszre, toljuk bele a sza-

ténszalagot a tetszés szerinti helyre

és esetl. rögzítsük gombostűvel.

Most varrjuk össze a részeket

gyöngyfonallal, ehhez alkalmazhat-

juk a hátoldali öltést.

Rögzítsünk alkalmazásokat és szegélydíszeket
a jobb tartás érdekében esetl. néhány öltéssel.

Varrócérna
(Cikkszám 501466.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  435. oldal

Varrótű - PRYM, Nr. 3–7
(Cikkszám 501070) lásd FK 2013 / 14  435. oldal

TIPP A 
MOBILTELEFONTARTÓHOZ

Ajtódísz - 
filc

Egy ideális 
ajándék Anyák 
vagy Apák nap-
jára. Festve, ne-
mezelve vagy 
tetszés szerinti 
kiegészítőkkel 
egyedi dekoráció 
keletkezhet. Fémkarikával.

Méret: kb. 26,5 x 9,5 cm
Vastagság: kb. 4 mm

Színek + számok:
avokádó-54, sziklaszürke-95
A színek számát kérjük megadni!
302095 .. per db ................................610,—

Mobiltáska - 
filc

Kedves ajándék-
ötlet, gumiszalag-
gal zárható. Egye-
dileg alakítható, 
ragasztható, 
nyomtatható, filcezhető, stb. 

Méret: kb. 13,5 x 8,8 cm
Vastagság: kb. 5 mm

Szín: pink
300505 per db.................................660,—

Szín: szürke
300506 per db ................................660,—

Barkácsfilc - 20 x 30 cm

Méret: 20 x 30 cm
Vast.: kb. 1,5 mm

Mintás

3 különböző 
design 3 külön-
böző színben.

300498 9 db / cs. ..........................1.570,—

Wildlife

3-3 db zebra, 
tigris és gepárd.

300509 9 db / cs. ..........................1.570,—

Töltőállomás 
Szaténszalag szőtt peremmel - 6 mm
(Cikkszám 602414.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  480. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 15 mm
(Cikkszám 602415.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  480. oldal

Gyöngyfonal ELISA Nr. 5
(Cikkszám 501458.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  442. oldal

Mobiltáska
Alkalmazás rávasalható - szövet - madár
(Cikkszám 501547) lásd főkatalógus 2013 / 14  434. oldal

Hímezhető szegélydísz - madarak 16 mm
(Cikkszám 501535) lásd főkatalógus 2013 / 14  433. oldal

BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Praktikus a
mobiltelefonnak
Csodás ajándékok Anyák- és Apák napjára! Ezeket az ötletes
filctárgyakat kézzel és varrógéppel is megvarrhatjuk. A
nagyon sietősek csak egyszerűen ragasszák össze a részeket. 


