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Színes háncsból, fagyöngyökből és érett kalászokból készül-
nek ezek a színpompás dekorációk. Ideálisak a hálaadás 
ünnepére! A modellekből kézügyesség szerint válassza ki a 
megfelelőt!

Szőtt virágkorong
A kartonkorongot vízzel vagy plakát-
festékkel alapozzuk. A szövéshez 
és a fonáshoz viszkóz háncsot 
használunk, a háncs végét ragasz-
tószalaggal a korong hátoldalára 
erősítjük. Fagyöngyökkel és kalász-
okkal díszítjük.
Szalagcsillag
A facsillag készletet összeillesztjük 
(esetleg enyvvel összeragasztjuk). 
A fonáshoz használjunk Raffi  a Mul-
ticolour vagy Reepzsinór terméket: 

a zsinór végét egy kis fadarabra 
erősítjük, a zsinórt egyszer a csillag 
minden egyes faága köré tekerjük. 
Gesztenyefogó és kézifúró segítsé-
gével lyukakat fúrunk a gesztenyék-
be és felfűzzük. 

ALAPANYAG

Diótörő/gesztenyetartó - fa
(Cikkszám 100148)

Furdancs/kézi fúró - Ø 5 mm
(Cikkszám 200422)

Olló

Dió ö ő/ ó
SZERSZ ÁMOK

 Fűzőkeret zsinórral 

Alapanyag: fa
Méret: kb. 20 x 20 cm
 501640  per  db  ..............................  1.080,— 

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

50

70 80

10 30 35 43

BARKÁCSOLÁS SZALAGGAL ÉS ZSINÓRRAL

Napkerekek

Fű ők t i ó l
TER MÉK TIPP

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2017-08

 Szőhető virágkorong - 
stancolt ív 
Méret: Ø kb. 18 cm
Szín: fehér
Vastagság: 1,5 mm
1 ív = 1 szövőkorong!
 401775  per ív ...................................  350,—  
  20  ívtől ................................  320,— 
  100  ívtől ..............................  280,— 

 Facsillag - készlet 

Áll: külön részekből, 
összerakni ill. 
ragasztani. 
Méret: Ø kb. 21 cm
 600181  per  készl  .............................  580,— 

 Viszkóz 
háncs - fényes 

A futó szál egyforma széles, fényes, szára-
zon dolgozható fel, nincs hulladék.
Hossz: kb. 30 m

Színek + számok:
fehér-01, banánsárga-16, narancs-20, 
élénkpiros-30, pink-43, smaragdzöld-50, 
világoszöld-51, pacifi k-63, királykék-65
A színek számát kérjük megadni!
 301146 ..  30 m/köteg ......................  480,— 

 Raffi  a Multicolour 

 5 színben összeillő, színes 
háncsköteg, sokoldalúan 
használható.
Hossz: egyenként 50 m

Színek + számok:
sárga árny. / zöld-10, piros árny. / mohazöld-30, 
pink árny. / zöld-43, zöld árny. / kék árny.-50, 
ibolyakék árny.-70, barna árny.-80
A színek számát kérjük megadni! 
 301148 ..  50 m/tekercs ................  1.690,— 
Reep zsinór - Ø 1,60 mm
(Cikkszám 101625)

Fagyöngykeverék-natúr
(Cikkszám 700328, 700329) 

Fagyöngyök - Ø 16 mm
(Cikkszám 700685.. sárga-10)

Gesztenye, kalász, …


