
1 Csípjünk le dombormintás, lapos
alumíniumdrótból egy tetszés szerin-
ti hosszúságú darabot egy oldal-
csípőfogó segítségével. Hajlítsunk 
az egyik végére egy karikát egy 
kerekcsőrű fogó segítségével. 
Most hajlítsuk a drótot karikába 
úgy, hogy egy üveg (pohár, dob-
oz) köré hajlítjuk. Helyezzük egy-
másba a két drótvéget, majd ra-
gasszuk össze ékszerragasztó-
val. Rögzítsük a ragasztott részt 
facsipesszel a száradás végéig. 
2 Formáljunk különböző színű drót-
darabokból különböző méretű spirá-

KARÄCSONYI DEKORÁCIÓ ALUDRÓTBÓL

Karácsonyfadísz 
egyszer másképp
Az alumíniumdrót könnyen hajlik, így ideális gyerekeknek.  
A gyönyörű színek és a csodás fénye által ideális alapanyag 
karácsonyi dekorációhoz és karácsonyfadíszhez. 

A körökbe más motívumokat is beragaszt-
hatunk, mint pl.: csillag vagy karácsonyfa.  
Ezeket egy laposfogó segítségével tudjuk 
megformálni.

TIPP

 Ékszerész - oldalcsípő fogó 

 Cr-V-acél, polírozott 
fej, csúszásbiztos, 
szigetelt, nyitórugóval 
Hossz:  kb. 111 mm 
 700778  per  db  ..............................  1.070,— 

 Ékszerész - telefonfogó hajlított 

 Cr-V-acél, polírozott
fej, csúszásbiztos, 
szigetelt, nyitórugóval 

Hossz:  kb. 111 mm 
 700779  per  db  ..............................  1.070,— 

 Göndörítő szerzsám dróthoz 

Vastagság: Ø kb. 3 mm
Hossz: kb. 19,5 cm
A kivétel mérete: 20 x 1 mm
 700824  per  db  .................................  990,— 

 Ékszerkőragasztó - HOBBY LINE 

 
Mennyiség: 29 ml / tubus
Mosható:  30° C-ig 
 400355  per  db  .................................  730,— 

SZERSZÁMOK

ALAPANYAG

18 30 52 62

18 92

 Alumínium laposdrót 
dombormintás 

 Puha minőség, szép 
dombormintával.
Széles.: 5 mm
Vastag.:  1 mm
Hossz:  kb. 10 m 

Színek + számok: 
arany-18, piros-30, almazöld-52, jégkék-62
A színek számát kérjük megadni!
 602040 ..  10 m/tekercs ................  1.970,— 

 Horgolófonal - Gold Star 

Alapanyag: 53 % poliészter, 
 36 % poliészter 
 fényes és
 11 % poliamid
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok: 
arany-18, ezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
 501462 ..  kb. 100 m/tekercs .......  1.060,— 

lokat: Helyezzük bele a lapos drótot 
a göndörítő szerszám nyílásába és 
tekerjük lassan. Húzzuk ki a spi-
rál közepét egy kicsit egy lapos-
fogó segítségével úgy, hogy egy 
képlékeny hatás alakuljon ki. 3 Rög-
zítsük a spirálok közepét némi ék-
szerragasztóval. Hagyjuk jól megszá-
radni. 4 Akasztónak fűzzünk át egy 
horgolófonalat a karikán. 

ALAPANANYYAG

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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