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BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Hóember 
hímzőkartonból
Hópihe, a barátságos hóember ideális első próbálkozások-
hoz hímezni és fűzni. Kartonálomfogóból készül.

ALAPANYAG

 Álomfogó 

Méret: Ø kb. 21 cm
Korongméret: Ø kb. 15 cm
Furat: Ø kb. 4 mm
Vastagság: 1400 g / m²
1 ív = 1 álomfogó (2 rész)!
 40 16 84  per ív ...................................  350,—  
  25  ívtől ................................  330,— 
  100  ívtől ..............................  310,— 

 Ready Mix temperafesték - ARISTO 
A vízbázisú Ready Mix 
festékek használatra 
készek, jó fedőerővel 
rendelkeznek, a telített 
színű festéket direkt 
a fl akonból, hígítás 
nélkül hasznáhatjuk
Színek + számok:
fehér-01, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
 50 19 59 ..  500 ml/üveg .................  1.860,— 

 Kötőfonal Easy - ELISA 
Hossz: kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, világoskék-61, babakék-62, türkiz-63
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 71 ..  50 g/gombolyag .............  480,— 

 Hímzőtű - műanyag 

Hossz: 6,5 cm
 40 14 14  32 db/ cs.  .............................  790,— 

 Szóródíszek előnyös 
csomag hópehely - fi lc 
Szépen stancolt, ideális szórni 
vagy ragasztani, kétféle. 
Méret: Ø kb. 3,8 és 6,8 cm
Vastagság: kv. 3 mm
Szín: fehér
 60 04 57  140 db/ cs.  ........................  2.740,— 

 Szemek - félgolyó 
 Öntapadós hátlappal. 
Méret: Ø kb. 12 mm 
 30 05 40  45 db/ cs.  .............................  840,— 

 Kötött tömlő - 35 mm 
Szélesség: kb. 35 mm

Színek + számok:
piros/barna-30, zöld/fehér-50, kék/fehér-60
A színek számát kérjük megadni!
 30 21 49 ..  1 m/ cs.  ............................  610,— 

Színes karton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. okkersárga(vil. narancssárga)-25, 
fekete-90) 

Piros fi lctoll, gallyak és ágak, 
széles ecset

1 Az álomfogó kartonrészeit vilá-
goskék temperával alapozzuk le. 
A világoskék színt fehér és kék 
festékből keverjük. 2 Száradás 
után feszítsünk rá fonalat, ezt egy 
műanyag tűvel egyszerű elkészí-
teni. 3 Fekete kartonból vágjunk ki 
egy kalapot, a világos narancssár-
gából pedig a répaorrot. A félgömb 

szemeket, a kalapot és az orrot 
ragasszuk a fejre, a szájat rajzol-
juk meg fi lctollal. 4 A fej és has-
részeket ragasszuk össze és fi lc 
hópelyhekkel díszítsük. 5 A kötött 
tömlőből vágjunk le egy kb. 40 – 50 
cm-es darabot, tekerjük a nyakára 
és rögzítsük. 6 Végül ragasszunk 
egy pár gallyat is rá. 

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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