
Ezek a vicces párnák meleget és jókedvet kölcsönöznek. Elal-
vás előtt melegít vagy hasfájást, feszültséget, stb. csillapít. 
Kicsik és nagyok egyaránt kedvelni fogják.

VARRÓ- & PATCHWORK MUNKÁK

Smiley párna

1 A párnához két kb. 21 x 21 cm-es 
négyzetet a pamutszövetből kivá-
gunk. 2 A kezeket és a testet egy 
ceruzával vagy tollal a vasalóvlies 
nem fényes oldalára átmásoljuk 
(lásd minta). Az egyes mintákat 
durván kivágjuk és a fénylő oldalá-
val lefelé a bal oldali szövet részre 
(hátoldal) ráhelyezzük. Vasalóval 
könnyű mozdulattal kb. 10 – 15 má-
sodpercig a vasalóvliesen vasal-
juk majd hagyjuk kihűlni. A vasaló 
hőmérsékletét a használt szövet 
minőségéhez kell beállítani. 3 A ré-
szeket a megrajzolt vonalak men-
tén tisztán kivágjuk. Először a ke-
zeket, a jobb oldalon (elülső oldal) a 
négyzet kívánt helyén elhelyezzük, 
majd gombostűvel rögzítjük és var-
rógéppel felvarrjuk. Ezután felhe-

lyezzük a testet, esetleg hajnak egy 
pár pamutfonalat a pamutszövet 
és test közé helyezünk, ezt ugyan-
úgy rögzítjük és felvarrjuk. Végül 
ráhelyezzük a smiley-t, papírral le-
fedjük és megfelelő hőmérséklettel 
felvasaljuk. A biztonság kedvéért 
az arcot még a varrógéppel leöl-
thetjük. A motívumot még cikk-
cakkos szalaggal, szegéllyel, stb. 
díszíthetjük. 4 Végül a két négy-
zetet pontosan jobb oldalt a jobb 
oldalra összeillesztjük, és a vona-
lak mentén összevarrjuk. Egy kb. 
3 – 4 cm-es nyílást az alján meg-
hagyunk, a párnát megfordítjuk és 
500 g szőlőmaggal megtöltjük. 
A nyílást végül a varrógéppel el-
varrjuk. Készen is van az egyedi 
párnánk.

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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 Pamutszövet - kockás 3 x 3 mm 
 Átszőtt szövet, a legjobban varró munkálatok-
hoz és patchworkhoz alkalmas.
Szélesség: kb. 150 cm
Kockaméret: kb. 3 x 3 mm
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 130 g / m2

Mosható: 40 °C-on
Szín: piros / fehér
Minimális rendelhető mennyiség 0,5 m! 
 50144430  per  fm  ..........................  3.120,— 

 Pamutszövet - Mini pöttyök 
 A legjobban 
varrómunkákhoz 
és patchwork-höz 
alkalmas, egyolda-
lúan nyomtatott.
Szélesség: kb. 140 cm
Pöttyméret: Ø 2 mm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 130 g / m2

Mosható: 30 °C-on
Minimális rendelési mennyiség 0,5 m!
Színek + számok: 
világoszöld / fehér-51, türkiz / fehér-63
A színek számát kérjük megadni! 
 501549 ..  per  fm  ..........................  2.950,— 

 Pamutszövet - Carrie 

 A legjobban varrómunkákhoz és patchwork-
höz alkalmas, egyoldalúan nyomtatott.
Szélesség: kb. 148 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 205 g / m2

Mosható: 40 °C
Minimális rendelési mennyiség 0,5 m!
Színek + számok:
piros / fehér-30, világoszöld / fehér-51, 
türkiz / fehér-63, szürke / fehér-94
A színek számát kérjük megadni! 
 501808 ..  per  fm  ..........................  2.950,— 

 Vasalható matrica - Smiley 
 A hátoldala ragasztóréteg-
gel ellátott, készen a felvasa-
lásra. A jobb tartás érdekében 
néhány öltéssel rögzítsük.
Méret:  Ø kb. 4,5 cm
 501974  per  db  .................................  320,— 

 Szőlőmag 

1. oszt. minőség, tisztított és 
polírozott, laborban bevizsgált.
 501533  500 g/ cs.  .............................  960,— 

Vasalóvlies
(Cikkszám 500977) 

Pamutfonal - Apollo ELISA
(Cikkszám 501459.. különböző színekben)

Varrócérna
(Cikkszám 501466.. különböző színekben) 



Sablon 1:1

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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