
Lógó dísz
1 Alapozzuk le a lógó díszt akrilfes-
tékkel. Vágjunk le a papírcsíkokról 
különböző hosszúságú darabokat. 2 
Minden csíkot zárjunk körbe egy ké-
toldalú ragasztószalaggal. Helyez-
zük egymásba a különböző méretű 
köröket, ragasszuk fentre, majd 
rögzítsük a papírmasé akasztós dís-
zhez. 3 Hangsúlyozzuk ki fi lc- és 
papírmaradványokkal.
Teamécsestart
1 Vágjunk le hat papírcsíkról 30 cm 
hosszúságú darabokat, hajtsuk ket-
té középen, majd nyissuk szét őket 
ismét. 2 Készítsünk elő az Extra sti-
cky Tape ragasztófóliából kb. 1 cm-
es darabokat. Ragasszunk 1-1 dar-
abot a falc közepére, a csík mindkét 
végét hajtsuk felfelé és ragasszuk 
össze középen. Így formáljuk meg 
az összes papírcsíkot masnikká. 3 
Most vágjunk le a papírcsíkokról 3 
db egyenként 25 cm-es darabokat, 
majd a fent leírtak szerint helyez-

Papírcsíkok gyönyörű motívumokkal kellemesen összehan-
golt színekben az alapja a lógó díszeknek és teamécsestar-
tóknak. Egyszerűen csak ragasszuk egymásba!

BARKÁCSOLÁS 
PAPÍRCSÍKOKKAL

Quilling - 
könnyedén

zük őket is masniba. 4 Ragasszuk 
az első két nagy masnit kereszt-
ben egymásra, ezután a többi nagy 
masnit rendezzük el körben. Ra-
gasszuk rá a kisebb masnikat szin-
tén egyenletesen. 5 Ragasszunk 
egy megfelelő hosszúságú csíkot 
kívülre, a teamécsestartó köré. Ezt 
rögzítsük néhány darab ragasztó-
szalaggal a masni közepére, majd 
helyezzünk bele egy teamécsest.
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A kétoldalú ragasztószalag helyett használ-
hatunk ragasztóstiftet  és ragasztószalagot is.

TIPP

Olló
Lógó dísz 
Ragasztólapok - vastagság 0,5 és 1 mm 
(Cikkszám 400919) lásd főkatalógus 2014 / 15  276. oldal

Teamécses
Extra sticky Tape - ragasztófólia 6 mm
(Cikkszám 501530) lásd főkatalógus 2014 / 15  277. oldal

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG
Papírcsíkok - Karácsony

Előnyös készlet quilling-technikához, fonás-
hoz, hajtogatáshoz, 4 dizájn különböző szín-
ben, kétoldalúan nyomtatott, áll tónuspapírból 
120 g / m² és 130 g / m² és transzparenspapír-
ból 115 g / m². 
Méret: kb. 1 / 1,5 / 2 cm x 50 cm
 401650  168 db/ cs.  ........................  2.190,— 

Papírmasé akasztós dísz 
Stabil keret, arany színű akasztózsinórral, 
kiválóan alkalmas Quilling munkákhoz.
Vastagság: kb. 2 cm

Kör
Méret: Ø kb. 9 cm
 401631  6 db/ cs.  ............................  1.900,— 
Szív
Méret: kb. 10 x 9,5 cm
 401630  6 db/ cs.  ............................  1.900,— 

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. cs.piros-35, fenyőzöld-59, indiai-
türkiz-65 vagy kül. színek) 
lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal

Színes fi lcmaradványok
Papírmaradványok karácsonyi 
motívummal
Teamécsestartó
Teamécses / Rechaudgyertya
(Cikkszám 300254) lásd főkatalógus 2014 / 15  210. oldal

Teamécsestartó - átlátszó
(Cikkszám 50150900) 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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