
ALAPANYAG

MEGJEGYZÉS
Ha ön a rendelésnél külön nem jegyzi meg,
akkor több gombolyag rendelése esetén
azonos színszámmal különböző színár-
nyalatokat küldünk.

40

50

94

1 Vágjunk le nyolc darab kb. 260 cm
hosszúságú zsinórt és csomózzuk
rá horgonykötésben a fagyűrű kö -
zepére. Végül az általunk megadott
soradatok szerint dolgozzunk. 
1. sor: Csomózzunk mindig négy
fonalat egyszerű kettős csomóvá.
Összesen négy csomóval kell dol-
goznunk. 
2. sor: Hagyjunk ki két fonalat, ké -
szít sünk három egyszerű kettős
cso mót, a végén két fonal marad
sza badon. 
3. sor: Hagyjunk ki négy fonalat,
kössünk két egyszerű kettős cso-
mót, a végén négy fonal marad. 
4. sor: Hagyjunk ki hat fonalat,
kössünk egy egyszerű kettős cso-
mót, a végén hat fonal marad.

2 Ha az így kialakult munkát most
megnézzük, akkor egy háromszö-
get készítettünk csomókból. 
5. sor: Dolgozzunk mindig nyolc
fo nallal, készítsünk szorító nyolcas
csomót, jobb és bal oldalon kívülről
befelé dolgozzunk. 
3 Most fűzzük fel a fagolyókat a
sze meknek jobbról és balról a ne -
gye dik fonalra egészen a szorító
nyol cas csomóig. 
6. sor: Hagyjunk ki hat fonalat, ké -
szít sünk kettős csomót, a végén pe -
dig hat fonal marad fenn. 
7. sor: Hagyjunk ki hat fonalat, ké -
szítsünk kettős csomót, a végén hat
fonal marad fenn. 
8. sor: Dolgozzunk nyolc fonallal,
a kettős csomótól jobbra és balra ki -

felé. Ahhoz, hogy a bagoly szeme
job ban kiemelkedjen, hagyjunk egy -
re több távolságot az egyes csomók
között, hogy oldalt egy enyhe ív ala-
kuljon ki a fagolyószemek körül. 
4 Most készítsünk a 4-4 külső fonal-
lal a jobb és bal oldalon nyolc egy -
szerű kettős csomót, majd a mara-
dék néggyel középen 10 kettős cso-
mót. Végezetül kössük össze az
összes fonalat egy erős csomóval,
hogy a bagoly megkapja a tipikus
formáját. 
5 A szem köré kössünk egy kb. Ø 3
cm-es kört, készítsünk horgonykö-
tésben körben bojtokat, majd rög-
zítsünk hőragasztópisztollyal a sze-
mekre. 

Bükkfagyűrű

Külső: Ø 95 mm
Szín: natúr

6553 per db ....................................280,—
50 db-tól ................................230,—

Fagolyó furattal

Méret: Ø kb. 30 mm
Furat: Ø kb. 6 mm

1554 per db ......................................40,—

Jersey kötőfonal - Zpagetti

Alapanyag: kb. 92 % pamut és 
8 % elasztikus szálak

Vastagság: Ø kb. 3 – 5 mm 
(szövetfajtától függően)

Kötőtű-
vastagság: 10 – 15 mm 
Horgolótű-
vastagság: 12 mm
Súly: kb. 700 – 950 g 

(szövetfajtától függően)
Hossz: kb. 120 m (db rész lehetséges)

Színek + számok: 
rózsaszín / lazac / pink árny.-40,
zöld / menta / olíva árny.-50, 
szürke / bézs / homok árny.-94
A színek számát kérjük megadni!
6435 .. per gombolyag...................2.460,—Baglyos

Zpagetti - Jersey kötőfonal a legújabb divat a kézi-
munka szektorban. Ezek szövetmaradányok a divat- 
textiliparból származnak, és nagyon közkedveltek. 
A szalagstruktúra által egy modern optika alakul ki.

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2013

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.



Csomóiskola:
Horgonykötés:
Ezt akkor használjuk, ha az egyik
véget rögzíteni szeretnénk lazán
egy pálcára vagy gyűrűre. A horgo-
nykötésnek két kellemes tulajdon-
sága van, egyszerűen elkészíthető
és könnyen kioldható.

Egyszerű kettős csomó:
Két vég összekötésére szolgál. 

Szorító nyolcas csomó:
Ez szintén egy alapcsomó. Ezzel a
csomózási technikával lehetséges
egy megfelelő formát adni a kreáci-
ónknak. 

BARKÁCSTIPP
Tavaszi katalógus 2013

Kérjük vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.


