
GYÖNGYÖKKEL DÍSZÍTETT KARÁCSONYI GÖMBÖK

Színes tűzijáték
Egy csodás alternatíva a hagyományos karácsonyi díszek-
hez ezek a fénylő, színes gömbök. A gyöngyszalagokat egy
kulcstartó karikára csomózzuk és egyszerűen áthúzzuk. 

úgy, hogy minden rész jól rögzítve

legyen. 3 Most csomózzuk rá a

kulcstartó karikára úgy, hogy a

végei eltérő mélységben lógjanak

lefelé. 4 Végezetül hajtsuk vissza a

kulcstartó karikát egyszerűen a

karácsonyi gömb fémkupakjára. 

1 Vágjunk le a szaténszaagról és az

ékszerzsinórról kb. 30 cm hosszúsá-

gú darabokat. 2 Fűzzünk rá a sza-

ténszalagra üveggyűrűket és nagy-

lyukú gyöngyöket, az ékszerzsinór-

ra csiszolt akrilgyöngyöket. Kössük

rá a csengettyűket. A szalagok és

gyöngyök színeit választhatjuk

színben harmónikusan egymáshoz,

szín a színben vagy kontrasztosan

is. Mindkét végét csomózzuk meg

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
Vásárlói levél 2013-11

TIPP
További nagylyukú gyöngyök a főkatalógu-
sunk 2013 /14  561. oldalán található.

18 30

70 92

Karácsonyfagömb - 
műanyag

Kiválóan megmunkált, 
úgy néz ki mint az üveg-
gömb, akasztóval, matt 
és fényesen válogatott.

Méret: Ø kb. 6 cm

Színek + számok:
v.arany-18, karácsonypiros-30, 
füge-70, szaténezüst-92
A színek számát kérjük megadni!
602507 .. 12 db / cs. ........................1.040,—

Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm
(Cikkszám 602412.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  480. oldal

Ékszerzsinór - Ø 1 mm
(Cikkszám 700739.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  579. oldal

Kulcstartó karika - Ø 20 mm
(Cikkszám 700356) lásd főkatalógus 2013 / 14  572. oldal

Üveggyöngymix - szín a színben
(Cikkszám 700614.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  558. oldal

Nagylyukú - kerámiagyöngy
(Cikkszám 700622.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14  562. oldal

Csiszolt akrilgyöngy - rombusz
(Cikkszám 700144) lásd főkatalógus 2013 / 14  550. oldal

Csengettyű előnyös csomag Ø 10 mm
(Cikkszám 601581) lásd főkatalógus 2013 / 14  474. oldal

Olló

ALAPANYAG


