
1 Vágjunk le kb. 2 m  kötőfonalat (az 
anyag minőségétől és szélességétől 
függően). A fémkarikát tekerjük vele 
körbe, néhány helyen ragasszuk rá 
az anyagot, ruhacsipesszel rögzít-
sük. 2 A pamutzsinórból kb. 2 méter 
szükséges. Fűzzünk rá néhány fa-
gyöngyöt és keresztezve átellene-
sen rögzítsük a karikára, a karikán 
mindig csomózzuk meg. Figyel-
jünk rá, hogy a csomók mindig a 
hátoldalon legyenek. 3 A ZPAGET-
TI kötőfonalból és a pamutfonalból 
kedvünk szerint vágjunk le 1 m-es 

Egyszerű, gyönyörű 
dekoráció szelíd natúr 
színekben.

TIPP
A gyöngyök egyszerűbb felfűzéséhez 
ragasztószalaggal ragasszuk le a zsínórok 
végeit. Minden csomót és gyöngyöt 
pótlólagosan még ragaszthatunk.  

darabokat és kössük rá a karika 
aljára őket. 4 A kötőfonalra (ZPA-
GETTI) fűzzünk rá fémgyöngyöket. 
5 A pamutzsinórra először fűzzünk 
fel fagyöngyöket, utána rögzítsük az 
összekötőt (az akasztót fogóval nyis-
suk ki). A tollakat vágjuk le helyesen 
és ragasszuk a pamutcsinórra. 6 Egy 
ágacskát tűzzünk bele a karikába.

 BARKÁCSOLJUNK 
ZPAGETTI 
 KÖTŐFONALLAL

Téli 
álom-
fogó

Ékszerkőragasztó
(Cikkszám 400354)

Ékszerész - telefonfogó hajlított
(Cikkszám 700779)

Olló, csipesz

Fémkarika -
fehéren bevonva
Méret: Ø kb. 20 cm
Vastagság: Ø kb. 3 mm
 300070  per  db  .................................  250,— 

 Kötőfonal - Zpagetti 

Ez a kiváló minőségű Jersey fonal a divat- és 
textilipar maradványanyaga. A színek alkal-
mazkodnak a legújabb divathoz és ezáltal 
minden szállítmány más. A szövet fajtája és 
az anyagvastagság is mindig eltérő. Egy bi-
zonyos szín utánrendelése nem lehetséges.
Alapanyag: kb. 92 % pamut és 
 8 % elasztikus szálak 
Vastagság: Ø kb. 3 – 5 mm 
 (szövetfajtától függően)
Kötőtűvastagság: 10 – 15 mm 
Horgolótűvastagság: 12 mm
Súly: kb. 700 – 950 g 
 (szövetfajtától függően) 
Hossz: kb. 120 m 
 (darabolt rész lehetséges
Megjegyzés: Ha ön nem jelzi külön, akkor 
több, azonos színszámú gombolyag ren-
delése esetén különböző színárnyalatok 
érkeznek.
Szín: szürke / bézs / homok árnyalatok
 50147794  per  db  ..........................  2.770,— 

 Nagylyukú - fémgyöngy 1 

Méret: Ø kb. 13 mm
Furat: Ø kb. 5 mm
 700443  per  db  .................................  330,— 

 Összekötő bőrszíjakhoz 
Nikkelmentes.
Méret: Ø kb. 2 mm
Szín: ezüst
 700893  20 db./ cs.  .........................  1.600,— 

 Tollak csillagokkal 
Gyönyörűszép, 
fehér tollak arany 
csillagokkal díszítve. 
Fehér madzaggal 
akasztható.

Méret: kb. 15 – 17 cm
Szín: fehér / arany
 301547  4 db./ cs.  ..............................  640,—      

Pamutzsinór / kötözőzsinór - Ø 2,5 mm
(Cikkszám 101052)

Fagyöngyök - Ø 12 mm
(Cikkszám 700663.. fehér-01)

Fagolyó furattal Ø 12 mm-bükkfa
(Cikkszám 101809)

Egy kis ág

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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