
Milyen jó is lenne egy szuper szörnyes táska? Vagy egy édes 
kis hercegnős táska? Nagyszerű ötlet együtt festeni egy 
gyermekszülinapon: A gyerekek már a szülinapi ünnep-
ség végén hazavihetik az alkotásaikat, ha minden hamar 
megszárad. 

A pamuttáskákat festés előtt 
öblítőszer nélkül a mosógépben 
mossuk ki, majd hagyjuk száradni. 
1 Előszőr rajzoljuk fel a kontúrokat: 
Nyomtassuk ki a sablont, helyezzük 
a táskába és az átlátszó vonalakat 
egy fekete színű textilfi lccel rajzol-
juk fel. Hagyjuk 12 órát szárad-
ni vagy hajszárítóval kb. 1 percig 
szárítsuk. 2 Festés előtt helyezzünk 
a táskába egy kartont, sütőpapírt 
vagy egy műanyagtasakot, hogy 

FESSÜNK SZÖVETFESTŐ FILCCEL

Nagyszerű táskák – 
sajátkezűleg festve

megelőzzük a szín átszivárgását. A 
képet így már a kedvenc színünk-
kel festhetjük, majd száradni hagy-
juk. 3 A szín rögzítéséhez a motí-
vumot belülről pamut fokozaton 
5 percig vasaljuk. 4 A kis hable-
ányt ékszerkövekkel díszítjük: Az 
ékszerkőragasztóval jól ragasztóz-
zuk be a köveket és nyomjuk a ra-
gasztani kívánt felületre. A ragasz-
tó átlátszóan szárad. A kész táskák 
30 °C-ig moshatóak. 
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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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Vásárlói levél 2017-06

Pamuttáska - 
kicsi

Rövid füllel és 
minta nélkül.
Méret: kb. 21 x 26 cm
Fülméret: kb. 2 x 23 cm
Alpanyag: 100 % pamut
Minőség: 110 g / m²
Szín: natúrfehér
 500156  per  db  .................................  280,— 
  10   db -tól .............................  260,— 
  100   db -tól ...........................  230,— 

Szövetfestő Texi mäx Sunny - JAVANA
Texi mäx - a ruhafestő fi lc gyerekeknek 
● világos anyagokhoz 
● vasalással történő rögzítés vagy pár nap 
 száradás után mosható 60° C-ig 

Finom

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm
Szín: fekete
 50133690  per db .............................  560,— 

Szabványos

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm

Színek + számok:
sárga-10, narancs-20, piros-30, 
pink-43, neonpink-44, zöld-50, világoszöld-51, 
kék-60, világoskék-61, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 501337 ..  per db .............................  560,— 

 Ékszerkövek - szögletes & kerek 

Méret: kb. 3 – 12 mm
Mosható: 30° C-ig
 401438  800 db/ cs.  ...........................  870,— 

 Ékszerkőragasztó 

 Gyorsan ragaszt, ékszerkövek pontos ragasz-
tásához papírra, kartonra, hungarocellre, 
fára, műanyagra, terracottára, kerámiára, 
kőre, szövetre, stb. Átlátszóan szárad.
Mennyiség: 41 g / tubus
Mosható: 30 °C-ig, mosózsák ajánlott! 
 400354  per  db  .................................  780,— 

Karton, sütőpapír vagy műanyagtasak
Igény szerint hajszárító
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