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TIPP
A legkisebbeknek: 
A filcrészeket és kulcs-
tartógyűrűt csak ragasztóval 
is rögzíthetjük. (Mindentragasztó 
extra cseppmentes - UHU, Cikkszám 1922,
19221), varrás nem feltétlenül szükséges

BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Kulcstartók
Ezekkel a feltűnően színes kulcstartókkal végre véget-
ért az örökös kulcskeresés! Egy egyszerű, színes és 
ezenkívül még hasznos barkácsmunka, ami gyorsan,
és csak néhány termékkel elkészíthető.
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Barkácsfilc - 20 x 30 cm, 10 db/cs.

Tömören szőtt 
minőségi filc, kiváló 
akril minőség! Ezzel a 
kellemesen bársonyos alapanyaggal számos
barkácsötlet valósítható meg egész évben. A
puha és vastag minőségével nagyon kelleme -
sen megmunkálható. Extrém magas színin-
tenzítás! Finom minőség, ragasztófoltmentes.

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastagság: 2 mm, 150 g / m2

Színek + számok:
fehér-01, bőrszín-07, 
banánsárga-15, neonnarancs-20, 
élénkpiros-30, sötétpiros-39, v.zöld-51, 
fenyőzöld-58, királykék-68, cs.barna-87,
fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
6710 .. 10 db / cs. ..............................870,—

10 cs. / szín ............................800,—

Rezgő szemek - kerek 

Öntapadó hátlappal.

Méret: Ø 12 mm

70204 kb. 50 db / cs. ........................330,—

Kulcstartó gyűrű lánccal 

Biztos záródás. Gyerekek 
talizmánt készíthetnek 
anyák-, vagy apák 
napjára.

Méret: kb. 6,5 cm
Szín: ezüst

7117 per db ......................................60,—
50 db-tól ..................................50,—

Moulinefonal "Anchor"

100 % pamut, mosható 95°C-on. A fonal 6
db könnyen felosztható szálból áll és ezáltal
bármely kívánt vastagságban alkalmazható.
A zárójelben található számok az eredeti
“Coats“ színek számai!

Színek + számok:
napsárga(298)-16, sárgászöld(254)-51,
májuszöld(255)-52, fekete(403)-90
A színek számát kérjük megadni!
6310 .. kb. 8 m / köteg .......................410,—

1 A mintákat nyomtassuk és vágjuk
ki. 2 Ragasszuk rá az adott, szín-
ben hozzáillő filcre, majd vágjuk ki.
Most ragasszuk a papíroldallal is -
mét a filcre és vágjuk ki. Így a formá-
kat egyszerű módon mindkét ol da -
lán ellátjuk filccel és egyidejűleg egy
stabil test keletkezik. 3 Ragasszuk
fel a rezgő szemeket. 4 A kisebb
részeknek (csőr, szárny, pöttyök, le -
velek) szintén először ragasszuk rá
a papírmintát a filcre, vágjuk ki és

rögzítsük az alapformákra ragasz-
tóval. 5 Az eper kisebb részleteit és a
béka száját varrjuk fel. 6 A formákat
különböző díszítővarrással is körbe-
varrhatjuk. 7 Végül a kulcstartógyűrűt
varrjuk fel színben hozzáillő fonallal.

Varrótű 
(Cikkszám 64021) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

Mindentragasztó extra cseppmentes - UHU 
(Cikkszám 1922, 19221) lásd főkatalógus 2011 / 12  241. oldal
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