
SZALAGOK

SZALAGCSILLAG KÉSZÍTÉS

Variojo
A szalagcsillagok egy régi mexikói hagyomány modern
újraértelmezése. Egyszerű facsillagokból, szalagokból,
zsinórokból, drótokból stb. hatásos dekorációk készül-
hetnek az ön lakásába. Hogy függődísz, ablakkép,
álomfogó, virág-tűződísz vagy asztali dekoráció - az ön
fantáziájának semmi sem szab határt.

ALAPANYAG

Facsillag - készlet
Alkatrészekből áll, amelyek össztűzhetőek
ill. ragasztahatóak. 

Ø kb. 21 cm

18911 per készlet............................400,—

Ø kb. 35,5 cm

18913 per készlet............................450,—

Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból



LITERATUR

Variojo Wohnraum-
Dekorationen

Das Anfertigen von
Variojos geht zurück
auf eine mexikanische
Handarbeit, das
Wickeln von Ojo de Dios
(Auge Gottes). Die stern- und mandalaartige
Blickfänge werden aus Holzstäben,
Holzsternen und schönen Bändern, Garnen,
Wolle und Bast gemacht. Ideen für Bilder,
Rahmen, Zierstecker, Türschmuck und
Tischdekorationen. Inkl. Wickeltabellen-Heft.

0187 ..................................................7,50

Így készül:
Először a facsillag egyes részeit

összeragasztani. Ehhez egy kis fa-

enyvet tenni a lyukakba, a rudakat

erősen belenyomni majd a véglezá-

ró golyókat is ráragasztani. Mindent

jól száradni hagyni. Modelltől

függően a Variojo-csillag színesre

is festhető. Az alapelv az egyes

farudak körbetekerése a külön-

böző alapanyagokkal, pl.: szalag,

zsinór, gyapjú, háncs stb. A szál

kezdetét egy pálcára rácsomózni

vagy hőragasztóval rögzíteni és az

óramutató járásával megegyező

irányba elkezdeni tekerni. Viszont

megkülönböztetünk felső- és alsó

tekerést. Ha a szalagot a pálcára

ráhelyezzük és körétekerjük vagy

alá. Váltakozó színnel és alapanyag-

gal és variált tekerési technikával a

Variojo teljesen egyedivé válik. 

ALAPANYAG
Faenyv
(Cikkszám 19311) lásd főkatalógus 210. oldal

Variojo piros
Facsillag - készlet 35,5 cm
(Cikkszám 18913) lásd 72. oldal

Kristályfűzér, 1 db
(Cikkszám 7452.. borvörös-32) lásd főkatalógus 353. oldal

Chiffonszalag, szélesség: 10 mm, 4,5 m
(Cikkszám 7773.. fehér-01) lásd főkatalógus 373. oldal

Pailletta zsinór, 4 m
(Cikkszám 7740.. piros-30) lásd főkatalógus 382. oldal

Szalag drótperemmel, 4 m
(Cikkszám 7746.. piros-30) lásd főkatalógus 374. oldal

Szalag „In Love“, 2 m
(Cikkszám 77551) lásd főkatalógus 375. oldal

„Rajna“ zsinór, 2,5 m
(Cikkszám 7734.. piros-30) lásd főkatalógus 383. oldal

Variojo pink
Facsillag - készlet 21 cm
(Cikkszám 18913) lásd 72. oldal

Szalag szőtt peremmel 40 mm, narancs 1,6 m, pink 4 m
(Cikkszám 7746.. narancs-20, pink-43) 
lásd főkatalógus 374. oldal

„Papillion“ szalag,  2,3  m
(Cikkszám 77552) lásd főkatalógus 375. oldal

Mintás filcvirág
(Cikkszám 6746.. pink árny.-40) lásd főkatalógus 396. oldal

Variojo zöld
Facsillag - készlet 21 cm
(Cikkszám 18913) lásd 72. oldal

Pailletta zsinór, 2,6 m
(Cikkszám 7740.. zöld-50) lásd főkatalógus 382. oldal

Chiffonszalag, szél.: 10 mm, zöld 2 m, kék 2 m 
(Cikkszám 7773.. v.zöld-50, v.kék-61) 
lásd főkatalógus 373. oldal

Chiffonszalag „Azoren“, 1,6 m
(Cikkszám 7747.. fehér/kék/zöld-01) 
lásd főkatalógus 375. oldal

„Rajna“ zsinór, 2 m
(Cikkszám 7734.. v.zöld-51) lásd főkatalógus 383. oldal

Dublin

Egyszerű, diszkrét csillogó drótperemű szalag,
chiffon és szatén keveréke. 

Színek + számok: arany-18, piros-30, zöld-50
A színek számát kérjük megadni!
Szélesség: 40 mm
7752 .. 10 m/tekercs............................1.240,—

Tirol

Drótperemű szalag időtlen vidéki ház stílusban.

Színek + számok: piros-30, kék-60
A színek számát kérjük megadni!
Szélesség: 40 mm
7754 .. 10 m/tekercs............................1.240,—

Horgolt gyöngyfűzér

Horgolt drót különbözo nagyságú gyöngyökkel.
Gyöngyök Ø: kb. 4-14 mm, hossza: kb. 1,4 m

Színek + számok:
arany/krém-18, ezüst/fehér-92
A színek számát kérjük megadni!
7461 .. per db..........................................380,—

Papillion

Előkelő, átlátszó chiffonszalag drótperemmel.
Szélesség: 40 mm

77552 10 m/tekercs............................1.700,—

In Love

Előkelően fénylő drótperemű szalag romantikus
rózsamintával, szélesség: 25 mm

77551 10 m/tekercs............................1.320,—

„Azoren“ chiffonszalag

Előkelően fénylő chiffonszalag modern design-
ban, drótperemmel. Szélesség: 40 mm

Színek + számok: 
fehér/kék/zöld-01, sárga/zöld-10
A színek számát kérjük megadni!
7747 .. ..................................................1.510,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2009-es tavaszi kínálatból


