
1 A párna külsejének vágjunk le a

tetejéhez egy 24 x 24 cm-es, az

aljához pedig két 24 x 16 cm-es

darabot a kockás szövetből. 1 cm-t

adjunk hozzá a varrás miatt. Az

orrcsúcsnak rajzoljunk fel papírra

egy 5 cm-es egyenlő oldalú derék -

szögű háromszöget, majd vágjuk ki,

most szabjuk le a szabásmintát, 1

cm-t hozzáadva a varrás miatt, az

egyszínű pamutanyagból. A bajusz-

nak szúrjunk óvatosan lyukakat a

szövetbe, mégpedig úgy, hogy a

szövet szálai ne szakadjanak el,

hanem csak oldalra tolódjanak. A

fület másoljuk át papírra, vágjuk ki,

helyezzük rá az egyszínű szövetre,

majd vágjuk ki 4x, hozzáadva 0,7

cm-t a varrás miatt. 2 A bajusznak

vágjunk le három 12 cm hosszú

kerek bőrszíjat, majd helyezzük

párhuzamosan egymás mellé, 2 cm-

re a saroktól az egyik háromszög

tetejére. Rögzítsük egyenes, ide-

oda varrással. Az orrcsúcs ferde

élét vasaljuk 1 cm-t a bal oldalra. A

bajusz végeit dugjuk át balról a lyu-

kakon és jobbról simítsuk ki. Az

orrcsúcsot a srég élnél fogva egye-

nes szúrásokkal steppeljük keskeny-

re. A külső élet a hozzáadott varrás-

sal egymagasságban varrjuk rá. A

szemeknek egyszerűen csak vág-

junk ki 2 korongot, illesszük, majd

varrjuk rá. A 4 formázóvarrást a fül

részeinél zárjuk le, a jobbat a jobbra

egymásra helyezni, összevarrni,

megfordítani, majd az alsó élet

bebújtatni. A füleket a szemek fölé

feltűzzük és az éleknél rásteppel-

jük. 3 A nyílásnak mindkét alsó részen

varrjunk egy 2 cm magas szegélyt,

mindkét részt helyezzük egymásra és

tűzzük őket szorosra. A tetejét és alját

helyezzük egymásra és zárjuk le az

oldalait, közben helyezzünk bele egy

fonott vagy tekert pamutzsinórt az

arccal ellentétesen faroknak. A varra-

tok eldolgozásához még szegjük be

őket. A hozzáadott varratokat vág-

juk le srégre a sarkoknál, fordítsuk

ki a párnát és vasaljunk ki. 4 A pa -

mutszövetből 24 x 24 cm varrjunk

egy párnát, töltsük meg cseresznye -

maggal és a széleit zárjuk le pelen-

kaöltéssel. Dugjuk be a párnát a cse-

resznyemagokkal az egérpárnába. 

TIPP
Csapjuk a bajuszt a felső és alsó rész ösz-
szevarrásánál középre és tűzzük oda, hogy
ne steppeljük bele a varratba. 

ALAPANYAG
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Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2012

Ez a vicces cseresznyemagos párna tökéletesen helyette -
síti a melegítő palackot, sőt még jobb. Nem hűl ki olyan
gyorsan, mint a melegítő palack és könnyebben fel lehet
melegíteni. Ezen kívül használható hideg- és masszás -
párnának is. 
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Cseresznyemagegér
SZERSZÁMOK
Olló
lásd főkatalógus 2011 / 12  149 – 151. oldal

Varrótű - hegyes
(Cikkszám 64011) lásd főkatalógus 2011 / 12  414. oldal

Varrógép

Kiskockás

100 % pamut, előmosott, 
szélesség: 140 cm

Színek + számok: piros-30, sötétkék-69
A színek számát kérjük megadni!
6204 .. per m ..................................2.280,—

Pamutanyag színes 

100 % pamut, előmosott, 
szélessége: 140 cm

Színek + számok: piros-30, sötétkék-69
A színek számát kérjük megadni!
6201 .. per m ..................................1.760,—

Pamutszövet fehér

100 % pamut, előmosott, 
szélesség: 150 cm.

6202 per m ..................................2.090,—

Cseresznyemag 

1 oszt. minőség, tisztított, 
laborban bevizsgált, 
Természetes termék megtöltéshez.

6289 500 g / cs. ..............................590,—

Varrócérna
(Cikkszám 6330.. fehér-01, piros-30, royalkék-69) 
lásd főkatalógus 2011 / 12  409. oldal

Kerek - bőrszíj
(Cikkszám 7701.. piros-30, középkék-60)
lásd főkatalógus 2011 / 12  518. oldal


