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Forma-  /  szabásmintaSzínminat

1 Az asztali futót mossuk ki öblítő 
nélkül, száradás után vasaljuk 
ki. 2 A sablonokat nyomtassuk ki, 
rendezzük a kívánt sorrendbe és 
ragasszuk össze. Helyezzük az 
asztali futó közepére és tűzzük 
rá gombostűvel. 3 A sablonokat 
másoljuk át az asztali futó felső 
oldalára a kívánt textilfestő tollal. 
Száradás után természetesen ki-
festhetjük a felületeket különböző 
színekkel. 4 Vasalással (3 perc pa-

Gyors és egyszerű barkácsötlet! A tavaszi motívumokat 
egyszerűen rajzoljuk ki textilfestő fi lccel.

FESTÉS TEXTILRE

Asztali futó

SZERSZ ÁMOK
 Üvegfejű gombostű - 
30 mm PRYM 

 Színes üvegfejjel, zárható 
műanyag dobozban. 
Hossz: 30 mm
Tartalom: kb. 100 db 
 50 11 03  10 g/ cs.  ............................  1.040,— 

ALAPANYAG

 Asztali futó 

Szépen kidolgozott - 
a végei egy csúcsban 
összefutva vannak 
elvarrva, minta nélkül. 
Méret: kb. 33 x 170 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 180 g / m²
Szín: natúrfehér
 50 09 13  per  db  ............................... 1.110,— 
  10   db -tól ..........................  1.070,— 

 Textilfi lctoll világos anyagokhoz 
Textil Painter VASTAG - MARABU 

A Marabu - textilfi lctoll rögzítés után nem 
fakul, mosásálló és puha fogású. A toll egy 
kapilláris szerkezettel van felszerelve, ezáltal 
nem kell pumpálni. Ideális kontúrozni, vékony 
feliratokhoz és pontos rajzoláshoz (kontúr-
fi lcként kombinálható a MARABU Textil 
textilfestékkel világos anyagokhoz).
TIPP: A tollat heggyel lefelé tárolni.
FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk!
Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm
Rögzítés: 3 perc vasalással
 (pamuthőm. gőz nélkül) 
 vagy sütőben 
 8 perc 150 °C-on, kivéve 
 szintetikus és kevert 
 anyagok, betartva az 
 utasításokat
Mosható: 60 °C-ig, mindig fonákján 
 mossuk

Színek + számok:  
bőrszín-07, sárga-10, narancssárga-20, 
cseresznyepiros-30, világoszöld-51, 
lézöld-55, égszínkék-60, sötétkék-69, 
ilbolyakék-70, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
 50 13 33 ..  per  db  .............................  760,— 

 Textilfi lctoll Textil Painter készlet 
VASTAG- MARABU 

Tartalom:
● 5 fi lctoll (sárga, piros, zöld, kék és
 fekete)

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm
 50 04 97  5 db./cs. ...........................  3.480,— 

mutfokozaton gőz nélkül) vagy a 
sütőben (8 perc 150 °C-on) rögzít-
sük a textilfestéket.

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
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A
 sablont tetszés szerint nagyítsuk ki.


