
Fontos: A pamutfonalat feszesen 
és erősen csavarjuk! Varrjuk le a fo-
nal végeit egy hímzőtűvel. 
1 Kenjük be a vattagolyót barkács-
ragasztóval fejnek, majd tekerjük 
körbe pamutfonallal addig, amíg kb. 
2,5 cm-es Ø nem keletkezik. 2 Vág-
junk le a pipatisztítúrúl a tesnek egy 
kb. 10 cm-es és a kezeknek egy 7 
cm hosszú darabot. Hajlítsuk meg 
a végeit kb. 0,5 cm hosszan egy 
laposfogóval. 3 Most tekerjünk rá 
mindkét oldalra pamutfonalat ad-
dig, amíg a megfelelő vastagságot 
el nem értük. Többféle szín is lehet-
séges, pl.: egy nadrág elkészítésé-
hez. Hajlítsuk meg középen a hosz-

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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szabbik testrészt. 4 Varrjuk össze 
szorosan a fejet, kezeit és a testet 
cérnával. 5 Rögzítsünk öntapadó 
rezgő szemeket a gombokra, majd 
ragasszuk a fejre. 6 Hímezzünk fel 
vagy kössünk bele hajat pamut-
fonallal. 7 Most díszítsük a fi gurát 
maradék fi lccel, szalagokkal, gyön-
gyökkel, paillettákkal, stb. 8 Varrjuk 
rá a fejre a kulcstartó láncot színben 
hozzáillő cernával.

ALAPANYAG

A legegyszerűbb, ha a fi lcet, gombokat, stb. 
ragasztópisztollyal készítjük. 
Alacsony hőm. ragasztópisztoly LT 250
(Cikkszám 400022)
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TIPP

Ékszerész - telefonfogó hajlított
(Cikkszám 700779)

Varrótű Nr. 18 - tompa
(Cikkszám 500198)
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 Pamutfonal - Apollo ELISA 
Egy ideális fonal, fésült, 
gázolt és mercerizált.  
Sokoldalúan használható, 
mosható mosógépben és 
1-es fokozatú vasaláshoz.  
Hossz:  kb. 125 m
Tűvastagság: 3 – 3,5
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható:  60 °C-on

Színek + számok: 
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, kukorica-
sárga-14, narancs-20, korall-28, piros-30, 
borvörös-39, pink-43, almazöld-53, sötét-
olíva-55, türkiz-64, sötétkék-69, szilva-70, 
orgona-72, lila-74, barna-80, taupe-81, 
fekete-90, szürke-94
A színek számát kérjük megadni!
 501459 ..  50 g/gombolyag .............  710,— 

 Pipatiszító 

Hossz: kb. 50 cm
Vastag.: Ø kb. 8 mm

Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, banánsárga-15, 
narancs-20, piros-30, rózsaszín-40, zöld-50, 
v.zöld-51, kék-60, barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 301129 ..  10 db/ cs.  .........................  280,— 
  10   cs. -tól/szín .................  260,— 

 Vattagolyó 
 Egyoldalú furattal.
Méret: Ø kb. 15 mm 
 300166  50 db/ cs.  .............................  260,— 

 Gombok - Ø 10 mm 
Színpompás mix.
Méret: Ø kb. 10 mm
Alapanyag: műanyag
 501146  100 db/ cs.  ...........................  530,— 

 Rezgő szemek - kerek 
 Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø 7 mm 
 300531  50 db/ cs.  .............................  270,— 

 Kulcstartó gyűrű lánccal 
 Biztos záródás.
Méret: kb. 6,5 cm
Szín:  ezüst 
 700018  per  db  ...................................  70,—  
  50   db -tól ...............................  60,— 

 BARKÁCSOLJUNK GYAPJÚVAL

Becsavart 
figura - az új divat
A hóbortos Luci és az ő vicces barátja Emil pamutfonalból 
készült. Mesefi gurák, mottóbabák, stb. is lehetségesek. 
Azokból vidám kulcstartók készülnek. Ajándékba 
vagy egyszerűen gyűjteni!


