
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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1 A szárny mintáját kivágjuk, 
ráhelyezzük a fi lcre és esetleg 
gombostűkkel rögzítjük. A körvona-
lakat egy ceruzával utánhúzzuk és 
kivágjuk. Megfordítjuk úgy, hogy az 
esetleges vonalakat a hátoldalon ne 
lássuk. 2 Fent egy lyukasztófogóval 
először egy lyukat szúrunk, aztán 
a karikát behelyezzük. 3 A köztes 
gyűrűt behelyezzük és a kulcstartó 
gyűrűt ráfűzzük. 4 A pamutfonalról 
kb. 25 cm-t levágunk és a köztes 
gyűrűre csomózzuk. 5 Mindkét mad-
zagra fagyöngyöket fűzünk fel, a 

Ezt a gyönyörűszép kulcstartót néhány kézmozdulattal 
készíthetjük el és tökéletesen illik az első áldozás és 
konfi rmáció előkészítő óráira vagy szívélyes ajándéknak!
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Kulcstartó 
szárny

ALAPANYAG

végeket a hozzáillő hosszúságban 
elcsomózzuk és a kiálló végeket pe-
dig levágjuk. 6 Végül a fém medált  
a köztes gyűrűre felfűzzük és lezár-
juk, ehhez esetleg egy ékszerhajlító 
fogót használunk.
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Karikafogó és lyukasztó - szabványos
(Cikkszám 200163)

Tartalék karika
(Cikkszám 200164)

Ékszerész - kombináltfogó
(Cikkszám 700776)

Ceruzák, olló

K ik f ó é l k tó
SZERSZ ÁMOK

TIPP

MINTA

 Filclap - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG 

Méret: kb. 30 x 45 cm
Vastagság: kb. 3,5 mm, 
 kb. 170 – 200 g / m²
Színek + számok: 
fehér-01, banánsárga-15, neonnarancs-20, 
élénkpiros-30, sötétpiros-39, rózsaszín-40, 
pink-43, világoszöld-51, fenyőzöld-58, 
óceánkék-63, ultramarinkék-69, 
csokibarna-87, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
 301116 ..  per  db  .............................  640,— 

 Fém - medál szárny 
Nemesen kidolgozott, nikkelmentes.
Méret: kb. 38 x 11 mm
Furat: Ø kb. 2 mm
Szín: platina
 700887  5 db/ cs.  ...............................  500,— 
Fagyöngyök - Ø 8 mm
(Cikkszám 700661.. különböző színekben)

Pamutzsinór - Ø 1 mm
(Cikkszám 700738.. különböző színekben)

Köztes gyűrű - Ø 12 mm
(Cikkszám 700131)

Kulcstartó karika - Ø 25 mm
(Cikkszám 700019)

Természetesen lehet más különböző 
medálokat használni:

Fém - medál - nikkelmentes
Szín: platina

Angyal III
Méret: kb. 20 x 23 mm, karika: Ø kb. 3 mm
 700801  2 db/ cs.  ...............................  780,— 

Védőangyal
Méret: kb. 30 x 25 mm, karika: Ø kb. 3 mm
 700493  per  db  .................................  220,— 

Kereszt nagy
Méret: kb. 42 x 30 mm, karika: Ø kb. 1,5 mm
 700416  per  db  .................................  180,— 


