
HUNGAROCELLRÉSZEK KÉSZÍTÉSE 

Csigatempóban 
az előzősávon

Csiga
1 Húzzunk ki egy vékony köteg gyap -

júvliest. Kezdjük el a csigaház köze-

pén feltenni a vlies-t majd a filc tűvel

óvatosan szúrjunk bele. Mindig egyik

szúrást végezzük a másik után és

készítsük el a kontúrokat is. Ahhoz,

hogy a spirál a csigaházon job ban ér -

vényesüljön, ta ná csos különböző szí -

neket használni. 2 A maradék testet

nemezeljük be sárgával. A csápokat

ne munkáljuk meg tűvel túlságosan,

különben letörhetnek. Egy to váb bi

megoldás a csápok gyap júvlies-szel

való befedése volna a gyapjú szá -

lakat hőragasztóval addig körbera-

gasztani, amíg a hungarocellt telje-

sen be nem fedi. 3 Fekete és piros

színű gyapjúvlies-szel ké szítsük el

az arcot és már készen is van a csiga!

A hungarocellrészek könnyűek, olcsók és sokold. alkalmazhatóak.
Filcezett, festett vagy ragasztott - az eredmény mindig elképesztő. 

TIPP
A tűvel nagyon óvatosan dolgozzunk, 
sérülésveszély áll fenn.

Gyapjúvlies - 
kevert csomag 

További termék-
információt a főkatalógu-
sunk 414. oldalán talál.

67321 100 g/cs. ..................................1.320,—

Filctű

További termék-
információt a főkatalógu-
sunk 415. oldalán talál.

6406 10 db/cs. .....................................710,—

Hungarocellrészek
Kertbe, teraszra, stb. 
Festeni, ragasztani, 
nemezelni, Patchwork-
-höz, szalvétatechnikához 
és sokminden máshoz.

Madár
Méret: kb. 8 x 9 cm
76201 per db..........................................270,—

Bagoly
Méret: kb. 14 x 11 cm
76203 per db..........................................280,—

Csiga
Méret: kb. 10 x 15 cm
76202 per db..........................................280,—

Tojás - osztható
2-részes, belseje üreges.

Méret: 160 x 110 mm
76151 per db..........................................290,—

ALAPANYAG
Csiga:
Hungarocell - csiga
(Cikkszám 76202) lásd lent

Gyapjúvlies - kevert csomag
(Cikkszám 67321) lásd lent 

Filctű
(Cikkszám 6406) lásd lent

Filctűtartó - fa, 1-szeres
(Cikkszám 64061) lásd főkatalógus 415. oldal

Osztható tojás:
Hungarocell tojás osztott
(Cikkszám 76151) lásd lent

Patio Paint (vízálló akrilfesték)
(Cikkszám 2223.. pasztellzöld-52, fenyőzöld-59) 
lásd főkatalógus 370. oldal

Színes papír (natúr papír)
(Cikkszám 2023.. citromsárga-12, narancs-20, élénkpiros-30,
rózsaszín-40, v.zöld-51, fűzöld-55, fenyőzöld-59, égszínkék-61)
lásd főkatalógus 256. oldal

Lyukasztó margaréta kicsi
(Cikkszám 29092) lásd főkatalógus 260. oldal

Lyukasztó margaréta nagy
(Cikkszám 2901) lásd főkatalógus 261. oldal

Lyukasztó virág nagy
(Cikkszám 29026) lásd főkatalógus 260. oldal

Szalag - Alabama 10 mm
(Cikkszám 7775.. sárga/zöld-10) lásd 79. oldal

Ragasztóanyag
lásd főkatalógus 243 - 249. oldal

Bagoly:
Hungarocell - bagoly
(Cikkszám 76203) lásd lent

Akrilfestő filc: Deco Painter matt 3 – 4 mm – MARABU
(Cikkszám 2282.. napsárga-16, pink-43, rezeda-52, menta-57,
pasztellkék-61, aquamarin-62, lapis-66, padlizsán-70, pasztell li la-71)
lásd 66. oldal

Szív:
Hungarocellszív 
(Cikkszám 7609) lásd főkatalógus 239. oldal

Pálca Ø 3 mm
(Cikkszám 1450) lásd főkatalógus 71. oldal

Márványfesték - MARABU easy marble
(Cikkszám 2353.. fehér-01, rózsaszín-40, cs.
piros-30, rubinpiros-32) lásd főkatalógus 336. oldal

Chiffonszalag drótperemmel 40 mm
(Cikkszám 7788.. piros-30, borvörös-32) lásd FK 450. oldal

Szaténszalag 6 mm
(Cikkszám 7711.. piros-30, sötétpiros-39) lásd FK 449. oldal
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Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámo-

zás egy új katalógus kiadványával változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a internet-áruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
A 2011-es tavaszi kínálatból


