
Kék kártya
1 Helyezzük el az öntapadó címké-
ket és a kereszt mintájú Softy matri-
cákat egy csipesz segítségével a
dupla kártyára. Fessük le a galam-
bokat és a halakat akrilfestékkel. 
2 Készítsük el a virágokat szintén
akrilfestékkel. Ehhez egy fapálcával
vegyünk fel gazdagon festéket és
tupfoljuk rá. 3 Egy betétlapot rögzít -
hetünk egy zsinórral vagy egy chif-
fonszalaggal is. A zsinór végeit cso-
mózzuk meg. 

Ezüst színű kártyakészlet
1 Vágjuk ki a kívánt méretet a fehér
színű fotokartonból egy barkácskés
és egy vonalzó segítségével, majd
hajtsuk kártyává. Ha borítékot is
hasz nálunk, akkor igazítsuk annak
méretéhez. Természetesen kész
kár tyákat is használhatunk. 2 Vág -
juk méretre az ezüst színű fotokar-
tont, valamivel kisebbre, mint a fed-
lap. 3 A pecsétnyomóval vegyünk
fel bőven festéket a pecsétpárnáról
és enyhe nyomással nyomjuk a fo -
to kartonra. 4 Feliratozzuk lila színű
filc tollal. 5 Ragasszuk az ezüst szí -
nű fotokartont ragasztóstifttel a fe -
hér színű kártyára. 6 Esetlegesen
készíthetünk egy kézzel vagy gép-
pel írott betétlapot is. 7 Az asztali
kártyát ugyanezzel a módszerrel
készítsük el. 

ALAPANYAG
Kék kártyák

Címke - Einladung

Írásmagasság: kb. 0,8 cm
Mennyiség: 40 x Einladung 

és 40 x virág

256018 arany, per ív ..........................170,—

Címke - Zur Kommunion

Írásmagasság: kb. 0,9 cm
Mennyiség: 18 x Zur Kommunion, 

8 x könyv, 18 x virág
és 18 x kereszt

2585 arany, per ív ..........................170,—

Duplakártya borítékkal - szögletes 
(Cikkszám 2127.. királykék-60) lásd FK 2011 / 12  271. oldal

Címke - Galambok & halak
(Cikkszám 25674) lásd főkatalógus 2011 / 12  287. oldal

Elsőáldozás / Konfirmáció - Softy matrica
(Cikkszám 80385) lásd főkatalógus 2011 / 12  285. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 2223.. elefántcsont-08, fűzöld-53) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  369. oldal

Zsinór 2 mm
(Cikkszám 7739.. krém-06) lásd FK 2011 / 12  459. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 7770.. krém-02) lásd FK 2011 / 12  448. oldal

Betétlap A4 
Ezüst kártyakészlet
Fotokarton 220 g / m²
(Cikkszám 2123.. fehér-01) lásd FK 2011 / 12  254. oldal

Duplakártya borítékkal - szögletes
(Cikkszám 2127.. fehér-01) lásd FK 2011 / 12  271. oldal

Tónuspapír (Természetes papír) 130 g / m² 
(Cikkszám 2023.. ezüst-92) lásd FK 2011 / 12  253. oldal

Műanyag pecsétkészlet - Kristály pecsétnyomó
templomi motívumok
(Cikkszám 29386) lásd főkatalógus 2011 / 12  278. oldal

Pecsétpárna - STANGER
(Cikkszám 2933.. ibolyakék-70) lásd FK 2011 / 12  279. oldal

SZERSZÁMOK
Barkácskés "CUTTER" 9 mm 
(Cikkszám 3306) lásd főkatalógus 2011 / 12  151. oldal

Letörhető penge 9 mm
(Cikkszám 3307) lásd főkatalógus 2011 / 12  151. oldal

Ragasztóstift - FOLIA
(Cikkszám 19041) lásd főkatalógus 2011 / 12  242. oldal

Ceruza, radírgumi, vonalzó

ELKÉSZÍTÉS PAPÍRRAL, CÍMKÉKKEL ÉS PECSÉTNYOMÓKKAL 

Hangulatos 
kártyák
Friss színek, modern alkotás és egyszerű elkészítés jellemzi
ezeket az elkészítési mintákat. Használja ezen ötletek 
egyikét és készítse el a teljes kártyakészletet - a meghívót,
köszönőkártyát, valamint a menü- asztali kártyát.

Kérjük vegye figyelembe, 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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