
1 Másoljuk át a mintát, saját portrét 
vagy a megajándékozadnó fél por-
tréját hozzáillő méretben az árny-
képpapírra: Ehhez vágjuk ki a min-
tát, helyezzük az árnyképpapírra és 
húzzuk meg a kontúrokat. Vágjuk ki 
a motívumot a kézimunka ollóval. 2 
Most másoljuk át a szövetre azokat 
a részeket, amelyeket a szövettel ki 
szeretnénk emelni. Vágjuk ki és ra-
gasszuk rá az árnyképre. Vágjuk le 
esetlegesen a kiálló szálakat. 3 A hé-
tteret tónuspapírból vagy szövetből 
készítsük el. A pontos méretezés-
hez használjuk a képkeret hátlapját. 
Vágjuk le a papírt pontos méretre. 
Ha szövetet használunk, akkor min-
den oldalon kb. 3 cm-rel nagyobb 
méretet vágjunk. Ragasszuk ragas-
ztóstifttel a karton hátlapra, hajt-
suk rá az élekre, majd ragasszuk a 

ÁRNYKÉP

Árnyjátékok
Az árnykép készítésének művészi kézimunkája papírral és 
szövettel újraértelmezve. Különleges ötlet Anyák és Apák 
napjára: készítsük el a gyermek vagy a szülők körvonalát.  

További pamutszövet a 2014 / 15-ös főkatalógusunk 
446. oldalán található.
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hátoldalára. Ragasszuk a kész árny-
képet a hátlapra. 4 Ha szeretnénk, 
akkor le is festhetjük a fakeretet 
különböző színű akrilfestékkel is. A 
száradást követően helyezzük a ké-
pet a képkeretbe. 

ALAPANYAG

SZERSZÁMOK
Kézimunka olló
2 olló a fi ligrán vágások-
hoz, az egyik tefl onbevo-
nattal és a másik tefl onbevonat nélkül. 
Ragasztószalag vágásánál a tefl onnal bevont 
ollónál nem ragad rá a pengére.
Hossz: 100 mm
Vágóhossz: 30 mm 
 200720  2 db/készlet ........................ 990,—

Ragasztóstift Stic - UHU
(Cikkszám 400006) lásd főkatalógus 2014 / 15  271. oldal

Árnyképpapír
Gumírozatlan, egyolda-
lúan mélyfekete, jó minőség, rexlexiómentes 
papír, kiváló vágási tulajdonságokkal.
Vastagság: 80 g / m²

Méret: 23 x 33 cm
 400128  10 lap/ cs.  ......................... 1.170,—
Méret: 50 x 70 cm
400129 10 lap/ cs.  ......................... 2.130,— 
  10  cs.-tól  .......................... 1.960,—

Pamutszövet  
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 40 °C
Min. rend. mennyiség 0,5 m!

Uni
Szélesség: kb. 150 cm, minőség: 205 g / m²
szín: piros
 50143830  per  fm  .......................... 2.310,—

Kockás 3 x 3 mm

Szélesség: kb. 150 cm, kockaméret: kb. 3 x 3 mm
minőség: 130 g / m², szín: piros / fehér
 50144430  per  fm  .......................... 3.120,—

Pöttyös

Szélesség: kb. 140 cm, pöttyméret: Ø 7 mm
minőség: 130 g / m², szín: piros / fehér
 50144230  per  fm  .......................... 2.890,—

Képkeret klasszikus  
komplett - tűlevelű fa
Komplett jelentése: keret 
üveggel és hátlappal. Kép-
keretek tömör luc-/erdei fenyőből, 
készen összeragasztva és összetűzve, 
bedolgozott fülekkel a hátlap egyszerű fel-
rakásához, tiszta, világos kivitel.
Profi lszélesség:  kb. 19 mm
Profi lmagasság: kb. 16 mm

Méret: kb. 180 x 240 mm
Képméret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
 100239  per db  .............................. 1.140,— 
  10  db-tól  .......................... 1.040,—
Méret: kb. 240 x 325 mm
Képméret: DIN A4 (210 x 297 mm)
 100237  per db  .............................. 1.550,— 
  10  db-tól   .......................... 1.390,—

Tónuspapír (term. papír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01, óceán-63 vagy kül. 
színek) lásd főkatalógus 2014 / 15  282. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. cs.piros-35, fekete-90 vagy kül. 
színek) lásd főkatalógus 2014 / 15  386. oldal
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