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ELŐSZÓ

Megrendelését kb. 3 munkanapos határidővel kapja meg.  „Sürgős" megrendeléseket, amit 12:00 óráig megkapunk,  
még aznap postára adunk - természetes extra szolgáltatásként felár nélkül. 

Iskolák, óvodák és minden más közintézmény: 
utólagos átutalással vagy csekkel 

www.winkleriskolaszer.hu

Winkler Iskolaszer Kft
Alsó-Lovarda u. 21.
H-9241 Jánossomorja
06 96 565 020
06 96 565 022 
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Kérdés, reklamáció és visszakül- 
demény esetén szívesen állunk  
rendelkezésére!

Vásárlók, akik nem közintézményként rendelnek, a 
következő fizetési módok közül választhatnak:

Egyszeru rendelés

39 év kompetencia
Szuper ár - érték - arány
ÁFÁ-s árak
Mennyiségkedvezmény - 6 %-ig

Nincs minimális rendelési összeg
Ingyenes szállítás 25.500, - Ft felett
Gyors szállítás

Fizetés

Személyes vevőszolgálat
Saját termelő üzem

Webáruház:

Telefon:

levél:

fax:
e-Mail:

Üdvözöljük az új 2020-as barkácsévben! Meglepjük Önöket az új évben  
számos barkács- és terméktippel, valamint innovatív építőcsomagokkal.  
Minden közelgő óvodai és iskolai eseményre és ünnepre  előkészítettünk  
valamit. Teljes kínálatunk több mint 10.000 termékkel itt megtalálható 
a főkatalógusban vagy weboldalunkon: www.winkleriskolaszer.hu

 
Merítsen ihletet ötleteinkből! Bízunk benne, hogy találkozunk!

az Ön Winkler családja
Karl sen. + Leopoldine , Karl jun. + Maria Aureliaval és Emiliaval

Mennyiségkedvezmény:
  51.000,– felett  – 2 %
102.000,– felett – 4 %
204.000,– felett – 6 %

Postaköltség áruértéktől függően
 
csak     680 Ft  25.500 Ft-ig 
csak  1.020 Ft 17.000 Ft-ig 
csak  1.360 Ft   8.500 Ft-ig

INGYENES SZÁLLÍTÁS 25.500 FT-TÓL
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ÉPÍTŐCSOMAGOK4

FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ 
HÁZACSKA

SIMPLEX KIDS ÉS ÉPÍTŐCSOMAGOKÚJDONS ÁGOK

Ezt a kis formás kosárkát pillanatok alatt összeilleszthetjük.  
A kosárka helyet kínál kellemes meglepetéseknek. Ideális díszíteni  
színes ceruzával, filctollal, akril- vagy vízfestékkel. A jobb stabilitás 
érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük. Fogantyúnak használ-
hatunk zseníliadrótot. 
Méret: kb. 10,8 x 7,8 x 12,2 cm 
Belső: kb. 9 x 7 cm
10 23 85 per db ........................................................................... 560,—

Szép virágüdvözlet  
saját elkészítésre  
(pl. színes ceruza,  
víz- vagy akrilfesték).  
A virág közepébe  
vagy a virágcserép- 
re akár egy kis fény- 
képet is ragasztha- 
tunk, így egyedi aján- 
dék is készíthető. Az alaplapon még van elegendő hely egy teamécses-
nek vagy más dekorációnak. Egy különösen szép ajándék, ami hosszan 
örömet okoz, nem csak anyák napjára.
Méret: kb. 18 x 9 x 11 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 91 per db ........................................................................... 650,—

Ha ezt a két farészt fonallal körbetekerjük, akkor egy pihe-puha  
bárányt készíthetünk. Ilyen egyszerű: fektessük a két részt egymásra, 
tekerjük körbe fonallal. vágjuk fel és kössük meg egy zsinórral a két 
falap között. 
TIPP: Fonalat (cikkszám 501471..; kb. 15 – 20 m / állat) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm

Bárány
Méret: kb. 9 x 7 cm
10 23 86 per készlet .................................................................... 390,—

Madár
Méret: kb. 11 x 7,5 cm
10 23 87 per készlet .................................................................... 390,—

KUTATÓDOBOZ -  SZÖVETDIZÁJN FESTÉS

Ezt a csodás házacskát igen könnyen elkészíthetjük. Móka és öröm így 
garantált. A különösen jó stabilitás érdeklében ragasztóval rögzíthetjük.  
Hétrészes, akasztófurattal, de akár fel is állítható. Ideális jegyzettáb-
lának, kulcstartónak, időjárásállomásnak, stb.
TIPP: Rendeltetés szerint kérjük a fa - játékbábut (cikkszám 10193503)  
 vagy a külső hőmérőt (cikkszám 100483) hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 16 x 4,5 x 27 cm
10 23 89 per db ........................................................................... 850,—

FA -  TALPAS 
VIRÁG

FA -  POMPONKÉSZLET 

A kutatódoboz mindent tartalmaz a textil termékek alkalmazási folyamat 
kipróbálásához. Szó szerint a festés világába merülünk.
Tartalom: 
● 3 cs. batik- és színező festék (sárga, piros, kék) 
● 1 cs. rögzítőszer 
● kb. 100 db Ø 30 mm-es gumigyűrű 
● 16 polisztirollapocska 
● 1 gombolyag kötő- és varrócérna 
● kb. 10 pipetta - műanyag 
● fehér pamutszövet kb. 60 x 150 cm  
 (gyermekenként: 1 db kb. 30 x 30 cm), bővítés (régi) pólókkal,  
 kendőkkel, stb. lehetséges 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 92 per cs. ........................................................................ 8.330,—

FA - ÖSSZEILLESZTHETŐ 
HÚSVÉTI KOSÁRKA

1 készlet = 1.040,—
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ÉPÍTŐCSOMAGOK 5
FA -  Ö SSZEILLESZTHETŐ ÓRA

Ez a baba eloszlatja a bánatot. Ha kisebb és nagyobb gondok gyötör-
nek, akkor ezt egy cédulára írhatjuk amit a baba hasába tehetünk. 
Ezután sokkal gondtalanabbnak érezzük magunkat. Alternatívaként  
alvó babakát is készíthetünk. Ehhez kérjük hozzárendelni a kitömő 
vattát (cikkszám 500237) és levendulavirágot (cikkszám 603105)  
amivel a pamutzsákocskákat megtöltjük.
Méret: kb. 13 x 17 cm
10 23 93 6 db/cs. ...................................................................... 1.800,—

Ezt az órát igen könnyen összeilleszthetjük. Különösen jó stabilitás 
érdekében a részeket ragasztóanyaggal rögzíthetjük. Hatrészes, két 
elkészítési lehetőség: akasztható vagy talpas. A lézerezett számlapnak 
köszönhetően csodaszép és kiváló minőségű órák készülnek. Komplett 
építőcsomag Quarz JUNGHANS óraszerkezettel, mutatókészlettel és 
központi csavarkulccsal.
TIPP: 1 db mignonelemet 1,5 V (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 17,5 x 17,5 x 18,5 cm
10 23 88 per db ........................................................................ 2.010,—

BÁNATGYŰJTŐ BABA

VÁLLFA ÁLLATOK

A zseniális festő és feltaláló, Leonardo da Vinci 500 évvel ezelőtt  
vázolta fel a „Leonardo-hídat“, ami az egyszerű támogatás elv alap- 
ján működik. Az egyes farészeket úgy helyezzük egymásba, hogy  
saját magukat támogassák és egy stabil ívet alkossanak, ami a nagy  
súlyt is elbírja. Szegre, csavarra, zsinórra vagy ragasztóra nincs szük-
ségünk. A hidat egész egyszerűen szétbonthatjuk és ismét felépíthet-
jük. Egy ideális munka kísérletekhez és szakterületet átfogó tanítási 
órákhoz.
Fesztáv: kb. 60 cm
10 23 96 per db ........................................................................ 1.670,—

Ez az eredeti vállfa egy egyszerű bevezető munka a lombfűrészelés vi-
lágába, miden fogason tekintetvonzó darab. Egy kész, kiváló minőségű 
bükkfa vállfa képezi az alapját, a fejet pedig 4 mm vastagságú rétegelt 
lemezből fűrészeljük ki. Útmutató 2 sablonnal és sok javaslattal a saját 
ötletek megvalósításához.
H x Sz x M: kb. 420 x 55 x 7 mm
10 23 94 per db .........................................................................1.110,—

KÉZI  -  VENTILÁTOR

Ez a vicces elektronikus kilincs- 
akasztó megmutatja, hogy pont  
milyen hangulatban vagyunk.  
Gombnyomásra a felső smileyn  
4 zöld LED és 2 zöld villogó szem  
jó hangulatot mutat, míg 4 piros  
LED és 2 piros villogó szem pedig  
a rossz hangulatot az alsóban. 
Egy rétegelt nyárfalemezen készít- 
jük el, amelyet kilincsakasztó formá- 
ra vágunk. A csatlakozásokat a hát- 
oldalon forrasztjuk össze. Egy na- 
gyon pontos bekötési és forrasztási  
tervvel, amit a hátoldara fel is ragasz- 
tunk, garantáltan elkészíthető.
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 260 mm
10 23 97 per db ........................................................................ 1.650,—

Egy ideális és egyszerűen elkészíthető  
építőcsomag, ami a forró nyári napokon  
barátunk lesz és friss levegőt biztosít.  
A tanulók megtanulják az egyszerű áram- 
kör felépítését kapcsolóval. Nagyon erős  
teljesítmény egy speciálisan kialakított  
levegőlapátnak (Ø 90 mm) köszönhetően.
TIPP: 2 db mignon-elemet 1,5 V (cikkszám  
 100305) kérjük hozzárendelni.
Magasság: kb. 210 mm
10 23 95 per db ........................................................................ 1.250,—

LEONÁRDÓ HÍD

KIL INCSAKASZTÓ -  SMILEY
H

át
la

p
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 SZERSZÁM NÉLKÜLSIMPLE X KIDS

ÉPÍTŐCSOMAGOK6

Fa - fűzhető  
gyapjúbárány

 

Ahhoz, hogy az édes bárányka meg ne fázzon, 
gyapjúval puhán körbetekerjük. A furatok extra 
nagyok, hogy sok gyapjú ráfűzésével egy szép 
megjelenést érhessünk el. Ez a kicsiket szóra- 
koztatja és fejleszti a finommotorikájukat.  
A munka jutalma egy pihe-puha barát lesz.
TIPP: Fűzéshez nemezelő gyapjút (cikkszám  
 501472..) és műanyag hímzőtűt  
 (cikkszám 401414) kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez  
Méret: kb. 15 x 9,5 cm 
Furat: Ø kb. 10 mm 
Vastagság: kb. 4 mm
10 21 38 per db ...................................... 340,—

Hímezhető képkeret

Csodás képkeret, amely egyszerűen díszíthető 
többféle hímzéssel is. Ideális az óvodában és  
iskolában, könnyű hímző- és fűzőgyakorlatok- 
hoz. Nagyszerű tekintetet vonzó darabok és 
ajándékok készülnek így!
TIPP: Gyapjú (cikkszám 501471..)  
 rendelhető hozzá.
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Ajánlott tű: hímzőtű - tompa  
 (cikkszám 500199) 
Méret: kb. 16,2x 20,3 cm 
Képméret: 9 x 13,5 cm 
Vastagság: 3 mm
50 21 23 per db ...................................... 630,—

Tamburin barkácskészlet - karton

Nagyszerű készlet csörgődob előállításához.  
A hatszögletű dobtest kartonból kívánság szerint 
festékkel (színes ceruza, filctoll, víz- és akrilfes- 
ték), hímzéssel díszíthető. Ezt követően felfűz- 
zük a mellékelt gyapjúzsinórral és dobonként  
12 csengettyűvel, amit a készlet tartalmaz. A zsi- 
nór végén lévő műanyag borításnak köszönhe- 
tően a befűzés játékosan tű használat nélkül le- 
hetséges. Így egyszerűen egyedi mintázatú hang- 
szereket készíthetünk, amelyek gondoskodnak  
az óvodások és iskolások szórakozásáról. 
Tartalom:  
● 12 kartondob 
● 12 gyapjúzsinór 
● 144 csengyettyű 
● 1 leírás

Méret: Ø kb. 15 cm
40 18 24 12 db/cs. ............................... 5.920,—

Maszk saját elkészítéshez
 
 
 
 
 
 

 
Kiváló minőségű karton- 
ból készült álarc, szépen  
előstancolt, feltehető  
orral. Festhető és  
ragasztható -  
gyerekpartikra, stb.  
Gumipánttal. 
Méret: Ø 21,5 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 300 g / m²
40 01 77 per db ...................................... 180,— 
 25 db-tól .................................. 160,— 
 100 db-tól ................................ 150,—

Állatmaszkok  
(gumipánttal)

Ideális farsangra, színházba és játszani.  
A készre stancolt kartonmaszkot már csak 
ragasztani kell, és a gumipántot befűzni.  
Állatfajtától függően lehet fület, szarvat stb.  
ráragasztani a mellékelt leírás alapján.  
A színezés a megadott vázlat alapján színes  
ceruzával, viaszkrétával és vízfestékkel tör- 
ténik. A következő állatok készíthetőek:  
egér, macska, kutya, farkas, kecske, nyúl, 
medve, tyúk, stb. 
Méret: 23,5 x 26 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 01 70 per db ...................................... 330,— 
 20 db-tól .................................. 310,— 
 100 db-tól ................................ 290,—

Hőmérő  
tömör falécen

Szerszám nélkül igen  
könnyen elkészíthető  
csodálatos fali hőmérő  
kül- és beltérre egyaránt.  
Egyedi tervekkel és öt- 
letekkel díszítjük a tömör  
falécet. Akasztóval és  
kiváló minőségű TFA  
Dostmann - Germany  
kapilláris hőmérővel.
Méret: kb. 50 x 10 x 200 mm
10 21 93 per db ...................................... 900,—

Fa - barkácskészlet csirkék

 
 
 
Ezek a mókás csirkék slágernek számítanak. 
A mellékelt szárnyakat, csőröket és taréjokat 
mindkét oldalra felragasztjuk, utána különböző 
színekkel kifestjük. Minden virágcserépnek vagy 
húsvéti csokornak mutatós díszei lesznek.
TIPP: Faenyvet (cikkszám: 400397)  
 kérjük hozzárendelni. 
Tartalom:  
● 6 csirke három különböző méretben  
 pálcára szerelve 
● 12 szárny 
● 12 csőr 
● 12 taréj

Méret: kb. 70, 80 és 90 mm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 320 mm
10 20 78 6 db/cs. ................................. 1.850,—

óvodába és iskolába 
vágás - ragasztás - festés - fűzés 
szerszám / technika terem nélkül

Simplex Kids név alatt egyszerű, elő- 
regyártaott építőelemekkel ellátott anyag-
készleteinket forgalmazzuk, különösen 
a legkisebbeknek. Így lehetővé tesszük a 
szerszámok nélküli egyszerű barkácsolást. 
Ideális óvodába és iskolába.
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ÉPÍTŐCSOMAGOK 7

IDEÁLIS HÚSVÉTI 

FÉSZEKKÉNT:  

JÁTÉK &  

SZÓRAKOZÁS

Kulcstartó  
virág

Könnyen, festéssel díszíthető szép kulcstartó.  
A virág közepét egy felragasztott domború fa- 
gomb képezi. Festés után rá kell erősíteni a  
mellékelt kulcstartót, ami a gyerekeknek egy 
felnőtt segítségével könnyedén sikerül.
Méret: Ø kb. 42 mm 
Teljes hossz: kb. 100 mm
10 22 79 24 db/cs. ............................... 2.860,—

Kulcstartóra golyók

A vicces kulcstartó egyszerűen és egyedileg 
elkészíthető. A fagolyókat saját elképzelés 
alapján lefestjük, különböző módon felfűzhetjük. 
Minden esetben csodás kísérők készülnek 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Hossz: kb. 140 mm
10 22 38 per db ...................................... 630,—

Érintő dob

Az érintő dob, vagy érintő xilofonnak is nevez-
hetjük, egy egyszerű hangszer. 8 különböző 
hosszúságú falécből áll, amit nagyságuk szerint, 
növekvő sorrendben a nyolcszögletű alaplap 
köré ragasztunk. Ha a mellékelt ütőt a dobon 
körbehúzzuk, akkor a hangok - a forgásirány- 
nak megfelelően - magasabban vagy mélyeb- 
ben szólnak. Koppintás és ütés is szórakoztató. 
Így a gyermekek megtapasztalják, hogyan ke-
letkeznek a különböző hangok és ez izgalmas! 
Minden rész pontosan méretre vágott. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük  
 hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 9,5 cm 
Magasság: kb. 160 mm
10 21 05 per db ................................... 1.240,—

Fa - összeilleszthető részek

Ezeket a csodás barkácscsomagokat igen  
könnyen össze lehet illeszteni. Szórakozás és 
móka garantált. Különösen jó tartás érdekében  
a részeket ragasztóval rögzíthetjük.
Vastagság: 3 mm

Repülő

5-részes, egyedileg festékklel és filctollal díszít- 
hető, így magángépek, repülők, stb. készülhetnek
H x Sz x M: kb. 23 x 26,5 x 6,8 cm
10 20 29 per db ...................................... 610,—

Busz

5-részes, festékkel és ceruzával egyedileg szí- 
nezhető és fényképeket is beragaszthatunk ab- 
laknak, így egy szép játékot kapunk. Az ablako- 
kat a buszban hagyhatjuk vagy ki is törhetjük.
H x Sz x M: kb. 15,7 x 8,5 x 5,3 cm
10 22 30 per db ...................................... 530,—

Rakéta

2-részes, egyedileg festékkel és ceruzákkal  
festhetjük és esetleg még fényképet is bera- 
gaszthatunk, így a csodás világűrélménynek  
semmi sem áll útjában. A hajóablakot meg- 
hagyhatjuk vagy esetleg ki is törhetjük 
H x Sz x M: kb. 20 x 12 x 10,2 cm
10 22 29 per db ...................................... 610,—

Léggömbös dob / csörgő

Ebből a kartonhengerből nagyon gyorsan egy 
csodás dobot készíthetünk. Dobbőrként a 
mellékelt léggömb szolgál, amit a kartonhenger 
egyik oldalára ráhúzunk. Ha egy csörgőt szeret-
nénk elkészíteni, akkor a hengert egyszerűen 
szőlőmaggal megtöltjük és a mellékelt műanyag 
fedéllel lezárjuk. Végül saját ötletek alapján 
lefesthetjük és már kezdődhet is a szórakoztató 
zenélés. Nagyon sok tapasztalatot szerezhe-
tünk: milyen hangzása van a léggömbnek? 
Milyen feladata van a kartonhengernek? Hogy 
hangzik a műanyag fedél? Hogy változik meg 
a csörgőhang, ha valami mást vagy nagyobb 
mennyiséget töltök bele?
TIPP: Csörgőnek szőlőmagot (cikkszám  
 501533) kérjük hozzárendelni!  
 Egy csörgőhöz kb. 50 g szükséges.
Méret: Ø kb. 6 cm 
Hossz: kb. 24 cm
10 22 40 per db ...................................... 670,—

Egyszerű jegyzettömbtartó

Szeretetteljes üzenetekhez, jegyzetekhez és  
bevásárló listához: könnyen elkészíthető egy  
rétegelt falemezre az akasztható spiráltömb- 
tartó ragasztással (szerszám nélkül). Ha a jegy- 
zettömb elfogyott, akkor nagyon egyszerűen 
kicserélhető. Nagyon praktikus, csodás ajándék, 
nemcsak anyának és apának. Jegyzettömbbel 
és akasztóval.
Méret: kb. A5 (148 x 210 mm)
10 21 92 per db ...................................... 770,—

Számológép

Ezzel a kis fa számológéppel beléphetünk a 
matematika világába. A rúdonkénti öt műanyag 
gyönggyel bemutatjuk a számokat 25-ig. 
Egyszerűen összeszerelhető szerszám és 
ragasztás nélkül. Festékkel, matricával, stb. 
egyéni színes számoló segédeket készíthetünk.
Méret: 130 x 20 x 130 mm
10 23 16 per db ................................... 1.190,—
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Emelőcsiga,  
kísérleti készlet

Nem az a lényeg, hogy mennyi erővel rendelkezünk, hanem az, hogy milyen ügyesen tudjuk  
alkalmazni. Már az ókorban ismert volt az erő csökkentése az emelőtörvény által. Különböző  
emelőcsigákat készítettek és próbáltak ki. A kísérleti doboz a ‚Spiel Gut ®‘ munkaközösségtől  
pedagógiai minősítés és környezeti fenntarthatóság által lett kitüntetve.  
Csoportos munkára alkalmas csomag részletes leírással. Made in Germany.
Tartalom:  
● kenderfonal 
● kerekek és különböző fatermékek 
● csavarok és anyák 
30 16 04 per cs. ......................................................................................................................8.430,—

Hídépítés, kísérleti készlet

 

Hogyan kell építeni egy igazi hidat és mire kell ügyelni hídépítésnél? A  ‚Spiel Gut ®‘ munkaközös-
ség által pedagógiai minősítés és a környezettudatosság tekintetében kiváló minősítéssel kitüntetett 
termék, a kísérleti csomag betekintést tesz lehetővé a hídépítés világába. A különféle hidak mint pl. 
inka-, függőhíd, Leonardo-híd, stb. felépítését a képekkel ellátott leírás szisztematikusan magyaráz-
za. Ideális csoportos munkákhoz. Made in Germany. 
Tartalom:   
● fakockák 
● satuk 
● modellező massza 
● fabotok 
● lécek 
● zsinór 
● színes papír 
● textilszalag
30 16 50 per cs. ....................................................................................................................14.010,—

Nagyító

A 3,5-szörös  
nagyítás ideális  
kutatni, kísér- 
letezni vagy szülők- 
nek és nagyszülőknek  
ajándékozni, praktikus  
kulcstartókarika mellékelve.
TIPP: A törésbiztos akrillencse beragasztásához 
 mindentragasztó (cikkszám 400015)  
 rendelhető.
Tartalom:  
● 1 akrillencse Ø kb. 34,5 mm 
● 1 lapocska rétegelt nyírfalemezből 
● 1 kulcstartókarika Ø kb. 25 mm

Méret: kb. 75 x     45 x 4,5 mm
10 22 80 per db ...................................... 860,—

Akrilüveglencse Nr.7 

Precízen öntött lencse,  
kb. 3,5-szörös nagyítással.  
Fókusztávolság 106 mm,  
dioptria +9,4, síkdomború  
és törésálló.  
Made in Germany.
Méret: Ø 34,5 mm 
Vastagság: 5 mm
10 22 81 per db ...................................... 560,— 
 20 db-tól .................................. 530,—

Nagyító pohár
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Egy pedagógiailag értékes és nagyon ked- 
velt játék, ami a kis kutatókat a természet  
felfedezésére buzdítja. Az erős műanyag- 
ból készült nagyító pohár kisebb tárgyakat,  
növényi részeket vagy rovarokat 2 – 4-sze- 
resére tud felnagyítani. A pohár fenekén  
skálák találhatóak a hossz meghatározásá- 
hoz. Levehető nagyítófedél szellőző lyukak- 
kal. Pókutánzattal.  
Ajánlott 4 éves kortól.  
Made in Italy. Leírás német nyelven.  
Méret: Ø kb. 60 mm 
Magasság: kb. 70 mm
30 16 10 per db ................................... 1.340,—

EHHEZ ILLIK

KÍSÉRLETEKKUTATÁS

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

Zsínórtelefon / pohártelefon

Tartalom:  
● 2 kartonhenger  
 2 fedéllel 
● madzag 
● leírás

Kartonhenger magasság: 100 mm 
Zsinórhossz:    kb. 5 m
10 21 26 per db ...................................... 540,—

Al
ka

lm
az

ás
i p

él
da

Szórakoztató színek

Van színes árnyék?  
Játékos kísérletezés a  
színek keverése témában. 
Tartalom:  
● 7 színes fólia, egyenként 40 x 40 mm 
● leírás
30 16 53 per cs. ................................... 1.330,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.270,—

Űrhajós nagyító

Együtt fedezzük fel  
a világot, a praktikus  
akasztó huroknak  
köszönhetően pedig  
a nagyító mindig kéz- 
nél van. Háromféle,  
véletlenszerű  
színválasztás.
Méret: kb. 60 x 30 mm 
Teljes hossz: 160 mm
30 18 27 per db ...................................... 680,—
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ÉPÍTŐCSOMAGOK 9

     1 jármű = 950,—

Kutass, csodálkozz és fejlessz! Az aktuális tantervekhez igazított kutatódoboz átfogó anyagot kínál nyolc gyereknek, ok-
tatási útmutatót tartalmaz fejlődés, előállítás és gondolkodás területén. A kísérletezés folyamata van előtérbe helyezve!  
Ideális csoportos projektekhez. 7 éves kortól ajánlott.
● kiváló minőségű anyagok 8 járműhöz  
● megfelel a tantervnek 
● a technikai kompetenciát fejleszti: tervezés, szerkesztés, tesztelés, optimalizálás 
● a kreativitást és a kézügyességet fejleszti  
● elektromos szerszámok nélkül megvalósítható

KUTATÓDOBOZOK

1 készlet = 950,—

TINKERING

1 készlet = 1.210,—

Kutatódoboz - járművek

Az illusztrált munkalapok tippeket mutatnak különböző járművek  
tervezéséhez, valamint érthetően ábrázolják az irányítást és  
meghajtást. 
Tartalom: 
● 32 műanyag kerék  Ø 44 mm, szélesség: 16 mm 
● 8 kormány Ø 38 mm 
● 8 fa járműalaplap  150 x 80 x 10 mm 
● 16 fenyőléc 100 x 15 x 15 mm 
● 16 farúd Ø 3 mm, hossz 110 mm 
● 8 farúd Ø 4 mm, hossz 100 mm 
● különböző esztergált fadarabok és farostlemezkék 
● kis részek átfogó választéka (szegek, szemescsavarok,  
 távtartó gyűrűk, gumigyűrűk, stb.) 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
30 18 15 per cs. ........................................................................ 7.620,—

Kutatódoboz - lakberendezés

Épített környezet! Ez az átfogó doboz fejleszti a térbeli összefüggések 
és arányok megértését. Egyszerű bútorok ugyanúgy készíthetőek,  
mint fantáziadús dizájntárgyak.
Tartalom: 
● kb. 270 rétegelt nyírfalemezke arányos méretekben 
● 10 farúd  325 x Ø 3 mm 
● 5 fenyőfaléc  325 x 5 x 5 mm 
● 100 furatos fagolyó Ø 12 mm 
● 1 polisztiroltükör  140 x 100 x 1 mm 
● 9 mintás barkácsfilc, 200 x 300 mm 
● sztirodur - keményhabrészek 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 68 per cs. ........................................................................ 9.660,—

Kutatódoboz - pörgettyű

A doboz egy pedagógiai kalauzt és kiváló minőségű alapanyagokat 
tartalmaz, gyerekenként 5-5 különböző pörgettyűhöz illetve sablonokat 
optikai kísérletekhez.
Tartalom: 
● 8 fapörgettyű  Ø 70 mm 
● 8 gömbalakú pörgettyű Ø 30 mm 
● 8 nyers CD 
● 8 söralátét 
● 8 fakerék  Ø 50 mm 
● 8 rétegelt falapocska 100 x 20 x 4 mm 
● 16 fenyőléc  20 x 15 x 15 mm 
● 16 farúd Ø 4 mm, hossz 110 mm 
● 1 zsinór 4 m 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 59 per cs. ........................................................................ 7.620,—

Kutatódoboz - szövetdizájn festés

A kutatódoboz mindent tartalmaz a textil termékek alkalmazási folyamat 
kipróbálásához. Szó szerint a festés világába merülünk.
Tartalom:  
● 3 cs. batik- és színező festék (sárga, piros, kék) 
● 1 cs. rögzítőszer 
● kb. 100 db Ø 30 mm-es gumigyűrű 
● 16 polisztirollapocska 
● 1 gombolyag kötő- és varrócérna 
● kb. 10 pipetta - műanyag fehér pamutszövet kb. 60 x 150 cm  
 (gyermekenként: 1 db kb. 30 x 30 cm), bővítés (régi) pólókkal,  
 kendőkkel, stb. lehetséges 
● ellenőrzőlisták & ismereti kártyák
10 23 92 per cs. ........................................................................ 8.330,—

1 készlet = 1.040,—

01___Werkpackungen_HU.indd   9 04.12.2019   15:40:37



Szegeskép - készlet

Tartalom: 5 lap állatmotívummal (róka, bagoly, oroszlán, süni, kaméleon)
10 23 22 5 db / cs. .....................................................................................................................................................................................................3.380,—

Szeges képek

A gyerekek szeretnek kalapálni  
és szegelni. Az extra vastag,  
20 mm-es rétegelt nyárfalapok ideálisak az első 
szegelő kísérletekhez. A rálézerezett motívu-
mokat a szegelés előtt ki is színezhetjük. A 
formákat úgy alakítottuk ki, hogy ideális legyen 
a szálgrafikához / szálfeszítő képekhez. Ha a 
szegek közé fonalat feszítünk, szép hatások 
alakulnak ki. 
TIPP: Szeget, rajzszeget, képakasztót, stb.  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 200 x 200 mm 
Vastagság: kb. 20 mm

Szegeskép húsvéti tojás

 
 

 

 

10 21 90 per db ............................................................................... 680,—

Szegeskép nap / smiley

 
 
 
 
 

10 21 27 per db ............................................................................... 680,—

Szegeskép biankó

 
 

 

10 18 97 per db ............................................................................... 560,—

FEJÉN TALÁLVAKALAPÁCSOLÁS

Szegeskép geometria

A mellékelt útmutató és sablonok  
segítségével egy rácsot szegezünk  
rá a szegekkel. Ezen a rácson geo- 
metriai formákat tudunk kifeszíteni  
és így szemléltetni. Ideális kiegé- 
szítés matematika- és geometria  
tanórákra. 
TIPP: Szeget (cikkszám 101714)  
 és gumigyűrűket  
 (cikkszám 101983)  
 kérjük hozzárendelni. 
10 21 66 per db ............................................................................... 560,—

ANYÁNAK

Szegeskép  
szív

 
 

10 18 98 per db ............................................................................ 680,—
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ÉPÍTŐCSOMAGOK 11

Díszítőszeg / barkácsszeg - fej Ø 6,5 mm
Hossz: 12 – 14 mm
10 17 24  kb. 100 db/cs. .......................... 700,— 
10 19 54  kb. 1.000 db/cs. .................... 3.940,—
Hossz: 25 mm
10 17 25  kb. 100 db/cs. .......................... 780,— 
10 19 55  kb. 1.000 db/cs. .................... 4.490,—

Befőttes gumi - kevert csomag

Tartalom: 100 g / cs.  
 (kb. 300 – 350 db)
10 19 83  per cs. ...................................... 790,—

Huzalszeg
  stift Ø x hossz mm-ben
10 17 11  1,2 x 16; 0,5 kg = kb. 3.250 db ... 1.730,— 
10 17 12  1,2 x 20; 1 kg = kb. 4.000 db ... 1.800,— 
10 17 13  1,4 x 25; 1 kg = kb. 2.600 db  ... 1.900,— 
10 17 14  1,6 x 30; 1 kg = kb. 1.900 db ... 1.600,— 
10 17 15  2,0 x 40; 2,5 kg = kb. 2.500 db ... 2.360,—

Kalapács - PEBARO

20 02 53  100 g, per db ........................ 2.580,— 
20 02 55  200 g, per db ........................ 3.180,— 
20 02 57  300 g, per db ........................ 3.600,—

Képakasztó fül - fém 
Sárgaréz bevonattal.
Méret 2: 24 x 14 mm 
Furat: Ø 1,2 mm
10 09 70  10 db/cs. .................................. 320,— 
10 16 33  100 db/cs. ............................. 2.210,—

Szeg / képakasztó szeg / kerekfejű szeg

  stift Ø x hossz mm-ben
10 17 26  1,0 x 10; 100 g = kb. 1.000 db... 1.350,— 
10 21 99  1,4 x 25; 100 g = kb. 320 db ..... 940,— 
10 17 27  1,6 x 13; 100 g = kb. 470 db .... 1.080,—

Szegesképkészlet virág

 

 

 

 

Tartalom: 3 lap virág motívummal
10 21 91  3 db/cs. ....................................................................................................2.030,—

Szegesképkészlet rohamautók

 

 

 

 

Tartalom: 3 lap jármű motívummal (daru, tűzoltó, mentő)
10 23 23  3 db/cs. .................................................................................................... 2.030,—

Szegeskép naptár

A közkedvelt szegeskép-sorozatunk bővítése!  
Hatékony oktatás és ösztönzés kreatív alkotásokra.  
A naptárat a szegelés előtt színes ceruzával vagy  
vízfestékkel fessük le. Ahhoz, hogy a lézerezett  
felirat jól látható maradjon, ne kenjük le túl vastagon.  
Útmutatóval, 1 db képakasztó / ragasztófül-papírral  
és kb. 4 db gumigyűrűvel - véletlenszerű válogatás. 
TIPP: Szegeket (cikkszám: 101713) kérjük hozzárendelni. 
Méret: 180 x 180 mm  
Vastagság: kb. 8 mm
10 21 12  per db ......................................................................................................1.290,—

Szegelhető lap

A 30 mm vastag lap erős és különlegesen puha hársfából, 
optimális az első szegelési kísérletekhez. A kreativitásnak 
semmi sem szab határt, mindegy, hogy csak szórako-
zásból vagy stratégiával végezzük. Itt gyakorolhatnak a 
gyerekek, hogyan kell helyesen szegelni. Ha a szegek 
közé színes fonalat feszítünk, különösen tetszetős hatást 
érhetünk el.
TIPP: Szeget, rajzszeget, stb. kérjük hozzárendelni. 
Méret: 250 x 150 mm 
Vastagság: kb. 30 mm
10 18 59  per db ...................................................1.090,—

Szeges sün

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az 
előre elkészített nyers munkadarabbal és szögekkel egy 
vicces, tüskés barát keletkezik. A szemeket és az orrot rá 
lehet festeni vagy ragasztani - itt szabad teret hagyunk a 
saját elképzeléseknek. 
TIPP: Szeget 40 mm (cikkszám 101715) és 
 orrot (cikkszám 300539) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 50 x 30 mm
10 21 30  per db ......................................................520,—

Szeges százlábú

A gyerekek szeretnek kalapálni és szegelni. Ezzel az 
előre elkészített nyers munkadarabbal és szögekkel egy 
vicces barát keletkezik. Az arc és a test saját elképzelés 
szerint készíthető.
TIPP: Szeget 30 mm (cikkszám 101714) és szemet  
 (cikkszám 101810) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 30 x 30 x 120 mm
10 22 24  per db ......................................................430,—

EHHEZ ILLIK

NÉMET!
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WERKPACKUNGEN

Évgyűrű

A belső rész  
mutatja az évsza- 
kokat. Középen a  
nap található.  
Különböző ünnepek  
és alkalmak hozzáfűz- 
hetőek az évszakokhoz  
vagy hónapokhoz.  
Egyszerű saját kezűleg barkácsolni.
Tartalom: 
● 1 mintaív feliratmezőkkel 
● 1 mintaív külső körrel (hónapok) / középső  
 (napnegyed) / belső kör (évszakok) 
● 2 mintaív hónapképekkel 
● 1 cs. színes rajzpapír 130g/m2 12 színben,  
 3 lap/szín  

Méret készen: Ø kb. 900 mm
10 08 67  per db ................................... 1.220,—

Évszakok óra - karton

Saját tervezésre és  
festésre. Ez az évsza- 
kokat mutató óra egy  
első időérzékelést ad  
az év lefolyásához. Német nyelven.
Tartalom: 
● 1 stancolt kartonrész kör - nyomtatott 
● 1 mutató (1 tartalék) 
● 1 miltonkapocs

Átmérő: Ø kb. 22 cm 
Vastagság: 400 g / m2 
Szín: fehér
40 19 41  per db ...................................... 430,— 
  20 db-tól .................................. 370,—

Évszaktündér / szellem

Ez a kis tündér szeretettel  
vezeti a gyerekeket az évgyűrű  
mentén. Már az elkészítése is  
szórakoztató. Egyszerű módon  
készül egy igazi selyemkendő- 
ből, ami szellős, és könnyedén  
lebeg. Így nemcsak a tündér  
repül és lebeg, hanem készíthetünk szellemeket, 
boszorkányokat, angyalokat, manókat, stb. Szép 
barkácsolás egy kiránduláshoz a fantázia és 
mesék világába. 
Szellemméret: kb. 150 mm
10 21 61  per db ...................................... 990,—

Varázskendő /  
évszakkendő

Egy csomag egyenként  
egy darab sárga, narancs- 
sárga, piros, zöld, kék,  
lila kendőt tartalmaz. 
Méret: kb. 65 x 65 cm
30 17 14  6 db/cs. ................................. 3.230,—

Évlánc

Tartalom: 
● leírás 
● 396 fagyöngy Ø 10 mm -  
 12 színben, egyenként 33 db / cs. 
● 4,5 m terylenzsinór Ø 1,5 mm
10 08 68  per db ................................... 3.380,—

Fa - fotókártyák

Méret: kb. 8 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 51  10 db/cs. ............................... 1.000,—

ÜNNEPELJÜNK

EHHEZ ILLIK

Fa - évszakfa

Különösen innovatív, háromdimenziósfa,  
amivel játékosan az évet oktathatjuk. Minden  
évszakhoz egy fanegyedet készíthetünk el  
könnyen az 59 motívumforma, pl. virágok, pil- 
langók, méhek, levelek, madarak, almák és 
hópelyhek segítségével. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400393) kérjük  
 hozzárendelni. 
Fakorona: Ø kb. 17 cm 
Magasság: 25 cm 
Motívumrészek: kb. 2,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 20 28  per db ................................... 2.280,—

Fa pecsétnyomó - évszakfa

Egy csodás ötlet:  
pecsételjük a fát, majd  
készítsük el a négy év- 
szakot a kis szimbólumokkal. Tavasz, nyár, 
ősz és tél - így a gyerekek játszva tanulnak és 
csodás képek keletkeznek. Pecsétpárnának 
a pecsétnyomó lap giant (cikkszám 501776..) 
alkalmas vagy egy festékkel átitatott szivacs. 
Tartalom:  
● 1 pecsétnyomó fa 
● 6 szimbólum pecsétnyomó  
 (virág, fű, 2 levél, alma, hópehely)
Motívum: fa kb. 11,5 x 8,5 cm, szimbólum: kb. 1,5 cm
40 17 95  per cs. ................................... 2.330,—

Laminálófólia 80 mikron -  
FELLOWES

Fóliavastagság:  
Standard 80 / 80 (=160) mikron

Tartalom: 100 db / cs.
20 09 36  DIN A5, per cs. ..................... 2.350,— 
20 09 37  DIN A4, per cs. ..................... 3.130,— 
20 09 38  DIN A3, per cs. ..................... 6.530,—
Tartalom: 200 db / cs.
20 09 39  DIN A4, cs ár per cs. ............ 5.780,— 
20 09 40  DIN A3, Végső ár per cs. ... 12.140,—

Pecsétpárna giant

Pecsétpárna 
mérete: Ø kb. 15 cm

Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, pink-40,  
zöld-50, kék-60, barna-80 
A színek számát kérjük megadni!
50 17 76 ..  per db ............................... 1.160,—

Laminálógép Lunar+ -  FELLOWES

Max. 125 / 125 (=250) mikron fóliákig.
20 10 79  DIN A4, Végső ár per db ... 14.480,— 
20 10 80  DIN A3, Végső ár per db ... 18.670,—
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  1 db = 330,—

ÉPÍTŐCSOMAGOK 13

EHHEZ ILLIK

OKTATÓJÁTÉKOK
Fa - fűzőcipő

A bevált klasszikus cipőfűzőkötés megtanulá- 
sához, gyermekeknek alkalmas, egyszerű 
formában. Ideális a finom motorika, a kéz-szem 
koordinálás és a legkisebbek háromdimenziós 
gondolkodásának iskolázására. A játék és szó-
rakozás egy különös képesség megtanulásáról 
gondoskodik, mert mindenki jól tudja, hogy 
milyen büszkeséggel tölt el, ha egyedül tudjuk  
a masnit megkötni.
TIPP: Cipőfűzőt fűzéshez (cikkszám 102057)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 19,8 x 8,5 cm 
Vastagság: 3 mm
10 22 32 2 db/cs. .................................... 650,—

Ember, ne mérgelődj - pocket

A közkedvelt játék- 
klasszikus megnyerő  
formátumban. A négy részt  
egy központi lóhere tartja  
össze - így mindig velünk van  
a szerencse. A játék bármikor szétszedhető, így 
mindenhova magunkkal vihetjük. A játékmezőt 
saját elképzelés szerint díszíthetjük.
TIPP: Fa - játékbábut (cikkszám 101935..) és  
 dobókockát (cikkszám 101930) kérjük  
 hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 240 x 240 mm
10 22 89 per db ...................................... 990,—

1. OSZTÁLYTÓL
Nyuszi és tyúk - készlet

Ezzel a csodás építőcsomaggal örömmel várjuk a húsvéti 
ünnepet. A mellékelt sablonok segítségével készítjük el a  
részleteket, pl. nyuszifülek, csőr és tyúktaréj, kosár és tojás,  
így fejlesztjük a pontos munkát. Egy nyuszi és egy tyúk, vagy  
két azonos motívum készíthető el. Barkácsfilccel (sárga,  
szürke, piros és fehér), tollal, valamint 2 fatörzzsel, amelyek  
természetes termékek, ezért összeállításuk változó. Kisebb  
repedések vagy kéregleválások előfordulhatnak. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392) kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 140 – 150 mm, Ø kb. 40 – 60 mm
10 21 02 2 db/cs. ....................................................................................................................1.160,—

Tölcsérbaba

Kartontölcsér, szépen előstancolva,  
a csomagban farúd, 4 cm-es fagolyó és  
leírás található, textil nélkül. 
TIPP: Rendeljen filcet a ruhához,  
 lakkfilctollat stb. a színezéshez. 
Tölcsérméret: kb. 18 cm 
Teljes méret: kb. 53 cm 
Vastagság: 400 g / m2

10 23 65 5 db/cs. ....................................................................................................................1.670,—

Kartonhenger-autó

Készítsünk egész egyszerűen egy járművet!  
A kartonhengerből egy gyors versenyautót építünk.  
Mindenki elképzelése szerint díszítheti. Hegyen  
lefele versenyeket rendezhetünk, vagy tologathatjuk is.  
Légvezetővel tényleg gyorsabb az autó?  
Vagy csak a versenyszámtól függ a gyorsaság?
TIPP: Színes papírt (pl. 40147197 vagy 400072) kérjük hozzárendelni.
Méret: 100 x 98 x 80 mm
10 22 87 per db .........................................................................................................................610,—

Fa - játékbábu 
Alapanyag: bükkfa 
Magasság: kb. 27 mm
Színek + számok: 
sárga-10, piros-30, zöld, kék-60 
A színek számát kérjük megadni!
10 19 35 .. 20 db/cs. .............................. 770,—

Fa - dobókocka
 
Alapanyag: bükkfa natúr  
H x Sz x M: kb. 16 x 16 x 16 mm
10 19 30 10 db/cs. .................................. 850,—

10 30 50 60

1 db = 1.020,—

Egy csodás hangszer, amelyet már a legkisebbek is könnyen el tudnak készíteni. A teste egy 
stabil kartonhenger. Már a kb. 200 szeg beütése is lefoglalja és lelkesíti a gyerekeket. Ezután 
megtöltjük a hengert cseresznyemaggal, lezárjuk a fedelet és kívülről tetszés szerint díszítjük.  
A valódi cseresznyemagok az esőcseppekre emékeztető  kellemes, nyugtató hangot hoznak 
létre.
Magasság x Ø: kb. 500 x 70 mm
10 19 00 8 db/cs. ..............................................................................................................8.130,—

E SŐC SINÁLÓ -  KÉ SZLE T

Vastagság: Ø kb. 4 mm 
Hossz: kb. 100 cm / db
10 20 57 8 db/cs. .................................... 780,—

Fűző - cipőfűző 
szivárvány 
készlet

Barkácsragasztó

Univerzális barkácsragasztó,  
papírhoz, kartonhoz, fához,  
dekorgumihoz, filchez,  
kristálykövekhez, mozaik- 
hoz, üveghez, stb.
Mennyiség: 90 g / üveg
40 02 98 per db ................................... 1.070,—
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 1 db = 610,—

ÉPÍTŐCSOMAGOK14
2. OSZTÁLYTÓL

Szélkerék virág

Csodaszép, egyszerű fatárgy, elemi iskolá- 
soknak ajánlott. A virágszirmok és levelek  
elkészítése folyamán a famegmunkálás alap- 
vető műveleteit oktathatjuk, pl. fűrészelés,  
csiszolás, reszelés, kalapálás. Fúrás nem  
szükséges. A bevált felfüggesztésnek, a 
súrlódásmentes kemény műanyagcsőnek 
köszönhetően a virág könnyedén és szépen 
forog a szélben.
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400392)  
 kérjük hozzárendelni.
Virág: Ø kb. 190 mm 
Teljes hossz kb. 530 mm
10 23 39 per db ...................................... 880,—

Kétéltű jármű

Ez a jármű terepen és vízen is lelkesítő. Különö-
sen egyszerűen kidolgozható kemény habból. A 
tengelyek nútos léceken futnak, ezeket könnyű 
felragasztani. Fúrás nem szükséges. Szabadon 
tervezett felépítéshez és szerkezetekhez sok tér 
adott.
TIPP: Vízálló enyvet (cikkszám 400386)  
 kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 200 mm
10 23 41 per db ...................................... 880,—

Virág - tűződísz

Egy virág, mely mindig örömet okoz - ideális 
ajándékként! De hogy nézzen ki? Melyik anya 
kedvenc virága? A gyerek rajzol egy virágot 
saját elképzelése szerint, átmásolja a falemezre 
és kifűrészeli. Ha valakinek nem sikerülne jól 
saját virágot tervezni, akkor a mellékelt sablont 
segítségül lehet venni.
TIPP: A virág közepéhez rendelhető fagolyó  
 fél (cikkszám 11817).
Teljes hossz: kb. 600 mm
10 22 90 per db ...................................... 850,—

Kulcstartó - bőr

A kulcstartó 4 saját magunk által előállított 
bőrmotívumból és 4 kész fagolyóból áll, me-
lyeket felfűzünk. A bőrminták sablonjaként kör, 
háromszög, szív és virág állnak rendelkezésünk-
re. Saját magunk is rajzolhatunk azonban egyedi 
motívumokat. Végezetül a zsinórt rácsomózzuk 
a kulcstartó karikára és kulcstartó- vagy táska-
medálként használhatjuk.
Hossz: kb. 130 mm 
Szín: színes
10 20 38 per db ...................................... 660,—

Rózsafüzér

A rózsafüzér imádkozás egy nagyon régi 
hagyomány. Rózsafüzérünk elkészítesekor a 
gyerekek megtanulhatják az imát, megérthetik 
és így kedvet kapnak az imádkozáshoz. A gyön-
gyöket (2 különböző méretben) és a keresztet  
kifesthetjük, de natúr színben is gyönyörű.  
Ideális elsőáldozáshoz és konfirmációhoz. 
Gyöngyök: Ø kb. 10 és 12 mm 
Kereszt: kb. 50 x 70 mm
10 21 65 per db ................................... 1.190,—

Egyszerű gumimotoros hajó

 

Egyszerű bemutatómodell erős feszítőgumival. 
Fúrás nélkül elkészíthető. A test tömör 
falécekből áll, ezért lakkozás nélkül is vízálló. 
Hossz: kb. 250 mm
10 05 09 per db ...................................... 770,—

Sikló 300

Az ideális bevezetőmodell az általános iskolába. 
A Winkler illesztőszerkezettel a szárnyfelület 
nem esik olyan könnyen szét egy keményebb 
landolásnál, mint a hagyományos ragasztá-
soknál. Minden rész szépen kistancolva. A 
trimmelés a praktikus műanyag orr eltolásával 
végezhető el, nem szükséges ólom.
Fesztávolság: kb. 300 mm
10 14 09 5 db/cs. ................................. 3.040,—

EHHEZ ILLIK
Hímző / varróolló - FISKARS
 

Ergonomikus markolat, rozsdamentes edzett 
acél, szabadalmaztatott szegecses csuklóval,  
J / B kéz.  
Hossz: 125 mm 
Pengehossz: 45 mm
20 02 38 per db ................................... 4.880,—

Faenyv vízálló - UHU

40 03 96   75 g/flakon ......................... 1.000,—
40 03 97 250 g/flakon ......................... 2.140,—
40 03 98 750 g/flakon ......................... 3.280,—

Csiszolópapír - tekercs Easyroll - 
SCHULLER
 
 

 

Szélesség:  115 mm 
Tekercs: 4,5 m
20 03 71 durva, K 60, per db .............. 1.000,—
20 03 70 közepes, K 100, per db .......... 880,— 
20 03 69 finom, K 150, per db ............... 880,— 
20 09 87 extra finom, K 220, per db ..... 880,—
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   1 db = 600,—

ÉPÍTŐCSOMAGOK 15
Egyszerű teherautó
 
 

Ez a jól bevált teherautó könnyen megmunkál-
ható hársfából készül, amely szilánkmentesen 
fűrészelhető és reszelhető. Tengelycsapágyként 
méretre vágott barázdált lécek szolgálnak, így 
fúrás nem szükséges. 
Hossz: kb. 180 mm 
Magasság: kb. 100 mm
10 06 45 per db ................................... 1.040,—

Pálcás szélkerék barkácskészlet 
 
 
 
 
 

 

Készre stancolt, mindkét oldalon fehér kar-
ton szélkerék, különösen könnyen forog a 
már bevált kis súrlódású, kemény műanyag 
csőcsapágy által, fapálca mellékelve. 
Tartalom: 
● 5 szélkerék I - stancolt részek 
● 5 csapágy - készlet 
● 5 fapálca 
● 1 útmutató

Magasság: kb. 470 mm 
Szín: fehér
10 18 60 5 db / cs. ................................ 2.980,—

Egyszerű napelemes sapka
 

Összeállításkor egy áramkör keletkezik na-
pelemmel és motorral. A napelem vízálló  
és nem törik.  
TIPP: Sapkát (cikkszám 500142, 500153 vagy  
 500155) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 95 x 115 mm
10 13 92 per db ................................... 1.990,—

3. OSZTÁLYTÓL
Zsebkendő-adagoló

 

Különösen egyszerűen elkészíthető kedves  
mindennapi használati tárgy. A robusztus ház 
részei készre vágottak és egyszerűen össze- 
állítható ragasztó és szegek segítségével. Az 
előlapot a mellékelt sablon alapján vagy saját 
elképzelés szerint készítjük el lombfűrésszel. 
Fúrás nem szükséges. Alkalmas hagyományos 
zsebkendő csomaghoz a következő méretben: 
240 x 115 x 70 mm. A zsebkendőt a csomag  
nem tartalmazza! 
10 19 03 per db ................................... 1.070,—

Kerti hőmérő időjós béka
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egyszerű és dekoratív fűrészmunka nyárfa- 
furnérból és tömör falécből. A mellékelt hő- 
mérő kültérre alkalmas. A mellékelt 3 motívum-
minta (időjós béka, tündér, manó) csak egyike 
a sokféle elkészítési lehetőségnek. Fúrás nem 
szükséges. Kifestéshez vízálló akrilfestéket 
ajánlunk. 
Teljes magasság: kb. 600 mm
10 05 19 per db ................................... 1.250,—

Tojástartó nyúl /  
tojástartó tyúk
 

 
 
 

 

 
  

Húsvéti lombfűrészmunkadarab 6 mm-es 
rétegelt nyárfalemezből. Tojástartó hat tojásnak, 
sokféleképpen elkészíthető.  
Leírással és sablonokkal. 
Hossz: kb. 190 mm 
Magasság: kb. 130 mm
10 06 47 per db ...................................... 750,—

Egyszerű kulcstartó lap

Egy igazán jópofa kulcstartó valódi használati 
értékkel. A rétegelt lemezből készült hátlapot sa-
ját elképzelésünk szerint készíthetjük el. A tömör 
falécbe fűrészelt vágások tartóként szolgálnak. 
A kulcstartók fagolyókból  és hosszú élettartamú 
damilból állnak. Ideális ajándéknak is.
Méret: kb. 220 x 140 mm
10 19 75 per db ................................... 1.000,—

EHHEZ ILLIK
Félkerek-reszelő extra 200 mm - PEBARO

 
Eredeti Pebaro reszelő, német minőségi termék. 
Univerzális reszelő mindenféle fa- és fém-
munkához, tiszta fanyéllel, 1 vágás. . 

20 03 14  per db ................................... 1.680,—

Sapka -  
pamut
    Napvédő sapka I
50 01 53 per db ...................................... 490,— 
 10 db-tól .................................. 460,—

Napvédő sapka II
50 01 42 per db ...................................... 570,— 
 10 db-tól .................................. 540,—

Baseball sapka
50 01 55 per db ...................................... 730,— 
 10 db-tól .................................. 700,—

Külső hőmérő

Eredeti TFA Dostmann - Germany,  
kapilláris hőmérő áttekinthető °C ská- 
lával, nem mérgező alkoholos oldattal  
megtöltve. Egyszerűen felszerelhető  
az integrált furatoknak köszönhetően,  
két hozzáillő szeggel. 
Méret: 100 x 28 mm  
Furat: Ø 2 mm 
Alapanyag: műanyag 
Szín: fekete
10 04 83 per db ...................................... 390,—
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ÉPÍTŐCSOMAGOK16
3. OSZTÁLYTÓL

Kémcső - váza

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ez a tömör fából készült divatos váza egész 
egyszerűen elkészíthető és a diákoknak elég 
teret ad saját elképzeléseik megvalósítására.  
A mellékelt kémcső polisztirolból készült,  
ami nem törékeny.
Méret: kb. 100 x 100 x 170 mm
10 13 68 per db ...................................... 810,—

Ceruzatartó polisztirolból

Zseniális belépő a műanyagfeldolgozás világá 
ba. A flexibilis polisztirolcsíkot saját elképzelé- 
sünk szerint az illesztőfűrésszel kivágott rések- 
be dugjuk. A gyerekek azonnal elkezdenek 
kísérletezni a különböző formákkal és 
lehetőségekkel.
Hossz: kb. 200 mm
10 23 40 per db ...................................... 820,—

Egyszerű napelemes autó
 
 
 

 
A napelemes autónak figyelemre méltó a tel- 
jesítménye és megbírkózik az emelkedőkkel  
is, 30°-ig. A szerkezet jól átgondolt és egysze- 
rűen építhető. Az első tengely kormányozható.  
A napelem vízálló és nem törik. Az autót a diá-
kok továbbalakíthatják és karosszériát építhet-
nek. Már semmi sem áll a verseny útjában az 
iskola udvaron. 
Hossz: kb. 174 – 200 mm
10 13 94 per db ................................... 2.690,—

Egyszerű versenypálya

Ügyességi játék: A kampót a versenypálya 
mentén kell végigvezetni anélkül, hogy hozzá- 
érintenénk. Forrasztás nélkül elkészíthető. Ha 
egy akusztikus jelzést is szeretnénk, akkor a 
lámpácskához hozzákapcsolhatunk egy mini 
zümmögőt is.
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304)  
 és mini berregőt (cikkszám 101965)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 150 x 100 x 150 mm
10 05 17 per db ...................................... 970,—

4. OSZTÁLYTÓL
Memó - dínó

 
 
 
 
 
 
 

 

Egy praktikus és dekoratív memó-tábla, 
amely jól érvényesül minden gyerekszobában. 
Egyszerű lombfűrészmunkadarab rétegelt 
nyárfalemezből és egy előgyártott parafa- 
korongból (Ø 200 mm).
Magasság: kb. 430 mm
10 13 87 per db .....................................1.390,—

Malomkő gurítás

Lenyűgöző ügyességi játék. A „malomkövet“  
hüvelyk- és mutatóújjal a tengelye körül meg- 
forgatjuk és a start zónában elengedjük.  
A mélyedés száma, amelyben megáll,  
jelenti az elért pontszámot.
Hossz: kb. 440 mm
10 23 60 per db ...................................... 670,—

EHHEZ ILLIK

VIDEO

00 / 01 12 13 18 21 35

43 53 59 60 65 70

80 90 92

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt. 

50 12 82 .. 59 ml / flakon ..................... 1.250,—

Laposelem 4,5 V -  
VARTA
 
 
 
 
 
 

Elemtípus: 3R12 / 4,5 V 
H x Sz x M: 67 x 62 x 22 mm
10 03 04 per db ...................................... 520,— 
10 23 80 10 db/előnyös csomag ........ 4.710,—

Profi lombfűrészív  
gyorsbefogó  
rendszerrel -  
PEBARO 790

20 00 90 per db ................................... 7.790,— 
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ÉPÍTŐCSOMAGOK 17
Egyszerű kereplő
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Ez az építőcsomag évek óta jól bevált. Az egy- 
szerű és biztos építés robusztus műanyag fo- 
gaskerékkel garantálja a sikert. Sok gyermek- 
nek nyújtott jó szórakozást az első kereplője  
húsvétkor. Könnyen megmunkálható és  
forgácsmentes lécek hársfából. 
Hossz: kb. 180 mm
10 06 61 per db ...................................... 780,—

Ceruzatartó
 
 
 

 

 
Ez a szép formájú, tömör fából készült tároló  
egyszerűen elkészíthető, mivel a mélyedése- 
ket az alaplapon már előre kivájtuk. A mel- 
lékelt lécek segítségével a formája  
kreatívan alakítható. 
Hossz: kb. 200 mm 
Magasság: kb. 50 mm
10 06 23 per db ...................................... 930,—

Mobil - nyugágy

A praktikus és  
dekoratív, tömör  
fából és rétegelt lemezből készülő  
mobiltartóba belefér minden hagyományos mo-
bil- és okostelefon 78 mm szélességig. Nagyon 
könnyen megépíthető és elég teret hagy saját 
ötletek megvalósításához is. Biztos sikert garan-
tál már a 4. osztálytól. 
Szélesség: kb. 90 mm
10 13 61 per db ...................................... 840,—

Mechanikus gondolkodó

 

Forog a világ! A mókás modell játszva bevezet  
a fogaskerekek működési elvébe. A legalsó fo- 
gaskereken levő hajtókarral hozzuk mozgásba 
a hat fogaskereket, amelyek a különböző fog- 
számnak köszönhetően különböző sebességgel 
forog. Egyszerűen felépíthető fúrósablonnal: 
saját áttételi kivitelek is megvalósíthatóak.
Magasság: kb. 200 mm
10 23 47 per db ...................................... 950,—

5. OSZTÁLYTÓL
Bumeráng

 
 
 
 
 
 
 

Csiszolás és fűrészelés lombfűrésszel pompás 
eredménnyel. Helyesen eldobva biztos, hogy 
visszatér. 
Szárnyhossz: kb. 200 mm
10 06 74 per db ...................................... 670,—

Propelleres jármű 
 
 
  

Ezzel a vonzó, irányítható, propelleres meghaj-
tású járművel látványos sebességeket lehet el- 
érni. Rétegelt nyárfalemezből készül. A fűrésze- 
lés és fúrás mellett a gyerekek egy egyszerű 
áramkör felépítését is megtanulhatják. Komplett 
építőcsomag részletes leírással és sablonokkal. 
TIPP: Laposelemet 4,5 V (cikkszám 100304)  
 kérjük hozzárendelni! 
Hossz: kb. 250 mm
10 14 17  per db ................................... 1.520,—

Fészekház
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az énekesmadarak a természetben egyre  
kevesebb fészkelő lehetőséget találnak.  
A mi fészekházunk a faüregek értékes pót- 
lása. A ház egy 3-rétegű időjárásálló vastag  
tömör deszkából áll: nincs repedés, nincs  
vetemedés. Bevált építési forma, fedél nyi- 
tása rafinált mechanizmussal. Tetszés szerint 
dróttal vagy faléccel rögzíthető a fára. 
Berepülési nyílás: tetszés szerint  
  (Ø kb. 26 – 30 mm) 
Méret:  kb. 170 x 170 x 280 mm
10 05 33 per db ................................... 2.520,—

EHHEZ ILLIK

Ez a praktikus teherautó rétegelt nyárfalemezből  
és hársfából nagyon egyszerűen elkészíthető.  
A teherautó platója jegyzettartó, az orrába  
további kellék tehető. 
TIPP: Hozzáillő jegyzettömb (90 x 90 x 90 mm)  
 a 40147401-es cikkszámmal rendelhető. 
Hossz: kb. 200 mm
10 13 86 per db ................................................................................................................ 1.110,—

JEGYZE T -  TEHER AUTÓ

VIDEÓ

Jegyzettömb

Jegyzettömb,  
enyvezetlen  
lapokkal. 
Méret: 9 x 9 x 9 cm
Színek + számok: 
fehér-01, kevert csomag-99 
A színek számát kérjük megadni!
40 14 74 .. 700 lap/cs. ........................ 1.200,—

01 99

Csavarhúzó - egyenes hornyos  
csavarhoz - STUBAI

Penge: szélesség: 3,5 mm, hossz: 90 mm
20 02 90 per db ...................................... 840,—

Csavarhúzó kereszthornyos  
csavarokhoz - STUBAI

Penge: méret 1: Ø 5,0 mm, hossz: 80 mm
20 02 93 per db ................................... 1.030,—
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5. OSZTÁLYTÓL

Gyertyatartó hársfából

A tökéletes belépő a masszív fa megmunká-
lásának világába. Mivel a hársfa nem szálká-
sodik, ezért ideális a biztonságos faragáshoz. 
Kívánság szerint különböző nehézségi módon 
készíthető el:
● egész egyszerűen ráspollyal és reszelővel 
● kissé bonyolultabban fűrésszel 
● ügyeseknek pedig faragószerszámokkal

A gyertyatartóhoz mellékeltünk egy minőségi réz 
gyertyatüskét.
TIPP: Tömbgyertyát (cikkszám 30118508)  
 kérjük hozzárendelni!
Magasság: kb. 100 mm
10 23 42 per db ...................................... 570,—

Csiszolótönk
 
 
 
 

Problémamentesen elkészíthető és valóban 
praktikus, ezért évek óta kedvelt termék. 
Egyszerűen cserélhető a csiszolópapír két  
szárnyas anya segítségével. Tartalmaz egy 
kiváló minőségű Easycut csiszolópapírt.
Csiszolófelület: kb. 150 x 70 mm
10 06 28 per db ................................... 1.000,—

Forrasztási gyakorlat robot

Ez az építőcsomag a 2016-os Make-Munich 
fesztiválra  készült és tökéletesen alkalmas 
kezdő forrasztóknak. A LED-eket és az ellen- 
állásokat egy lézerrel előre kivágott rétegelt  
nyárfalemezre forrasztjuk. A gyakorlat végén  
egy kis ragyogó szemű farobotot kapunk. 
TIPP: Elemet 9 V (cikkszám 100308)  
 kérjük hozzárendelni.
10 21 71 per db ................................... 1.000,—

Vibráló -  
egér / katicabogár
 
 
 
 
 
 
 

Egy lenyűgöző munkadarab: a villanymotor ten-
gelyén lévő kis excentrikus csavar váltja ki azt 
a rezgést, ami mozgatja az állatot. Az egyszerű 
kivitel garantálja a működést kevés alkatrésszel 
és rugalmas acélból készre hajtott lábakkal . A 
diákok megtanulják az egyszerű áramkör elké- 
szítését elemmel, kapcsolóval és villanymotorral. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 130 mm
10 14 22 per db ................................... 1.310,—

Modern falióra
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A modern geometrikus dizájnt 4 mm-es rétegelt 
nyárfalemezből készítjük el. A részletes leírás 
többféle felépítési lehetőséget nyújt, de teret 
is hagy saját ötletekhez. Az építőcsomaghoz 
minőségi JUNGHANS kvarc óraszerkezet és 
mutató tartozik. 
TIPP: 1 db ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 200 x 200 mm
10 07 66 per db ................................... 1.800,—

6. OSZTÁLYTÓL
Légpárnás jármű
 
 
 
 
 
  
 

Lassú sebességgel siklik a talaj felett. Megfon- 
tolt anyagválasztással egyszerűen és biztosan 
elkészíthető. A fehér, szakadásálló Tyvek-fóliát 
problémamentesen ráragaszthatjuk a depron- 
törzsre és végül le is festhetjük.
TIPP: 4,5 V-os elemet (cikksz. 4000)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 260 x 160 mm
10 05 94 per db ................................... 1.430,—

Italadagoló

Legmenőbb tárgy a tesztelő diákoknál.  
Az ital nem folyik át egy szivattyún, hanem  
egy kis villamos kompresszor túlnyomást  
képez a palackban, amely az italt egy nem 
mérgező csövön egy pohárba szállítja.  
Komplett építőcsomag erős kompresszorral, 
elemtartóval és érintőkapcsolóval.
TIPP: 3 db mignon ceruzaelemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni!
Magasság: kb. 220 mm
10 23 45 per db ................................... 2.940,—

Rágógumi automata
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Ez a csodás, egyszerű forgatómechanizmus-
sal működő modell rétegelt falemezből illetve 
lécekből készül. A golyótartó rész látványos az 
átlátszó plexiüveglap fedél miatt. Mindegyik 
építőcsomag tartalmaz egy kiváló minőségű 
rágógumi csomagot is. 
TIPP: Utántölthető rágógumi rendelhető  
 (cikkszám: 101623). 
Magasság: kb. 170 mm
10 07 33 per db ................................... 1.610,—

Rágógumigolyó

Kiváló minőségű színes  
rágógumi, mesterséges  
színezőanyag nélkül.  
Rágógumiautomata  
utántöltéséhez  
(pl. cikkszám 100733) alkalmas.  
Egy csomag 30 színes rágógumit  
tartalmaz. Négyféle, motívum- 
választás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 14 – 15 mm
10 16 23 per cs. ...................................... 320,— 
10 22 49 28 cs./karton ........................ 8.470,—
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Szerszámosláda
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Praktikus, különösen stabil rétegelt fenyőlemez 
szerszámosláda. Praktikus oldalsó fakkokban 
fogót és csiszolótömböt (cikkszám 100628) 
tárolhatunk. A csavarhúzók a praktikus furatok-
ban mindig kéznél lesznek. Nagyon hasznos 
cipőpucoló dobozként is.
TIPP: Csiszolótönk (100628) és csiszolóráspoly  
 (102070) építőcsomag hozzárendelhető. 
Méret: kb. 300 x 200 x 280 mm
10 07 64 per db ................................... 1.970,—

PH - targonca elektro-pneumatikával

A bevált PH-targonca továbbfejlesztése elek- 
tropneumatikus vezérléssel. A rendszer lelke  
egy nagy teljesítményű, szívó- és kipufogó 
funkciós elektromos kompresszor, amely egy 
vezérlőszeleppel a munkahengert (fecskendő)  
le és fel mozgatja. Egyszerű felépítés és biztos 
siker a kész fémvezetőknek köszönhetően. A 
diákok megtanulják a hidraulika / pneumatika 
alapfunkcióit és egy egyszerű áramkör elkészí-
tését.
TIPP: 3 db mignon ceruza elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 260 mm
10 23 61 per db ................................... 3.050,—

Alumínium -   
celluxadagoló
 

 
Egyszerű bevezetőmunka a fémmegmunkálás- 
ba részletes leírással és sok hasznos tanács- 
csal előrajzoláshoz, fémfúráshoz, vágáshoz és 
hajlításhoz. Komplett építőcsomag előkészített 
tépőkéssel.  
TIPP: Ragasztószalagot (cikkszám 400344)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 100 x 60 x 50 mm
10 13 60 per db ................................... 1.280,—

7. OSZTÁLYTÓL
Sörnyitó

Ez a mindennapi használatra alkalmas palack- 
nyitó belépő a fémmegmunkálás világába.  
3 mm-es laposvasból (nem vékony lemezből) 
készül. A diákok tanulnak fúrni, fűrészelni és 
reszelni.
Hossz: kb. 140 mm
10 05 90 per db ...................................... 800,—

Zsámoly

16 mm vastag, 3-rétegű tömör fenyőből.  
A zsámoly elkészítésénél különböző 
faösszekötő módok alkalmazhatóak. 
Méret: kb. 400 x 180 x 200 mm
10 05 87 per db ................................... 2.440,—

Dobókocka µC

Elektronikus dobókocka. A mikrokontroller már 
be van programozva. A kocka gombnyomásra 
„gurul“ és egy pár pillanat múlva megáll. Ha nem 
használjuk, akkor a kapcsoló alvó üzemmódra 
kapcsol, hogy kímélje az elemet. Egy rövid gomb- 
nyomással megmutatja az utolsó dobott számot, 
hosszabb gombnyomásra pedig újra dob.
TIPP: 2 db ceruzaelemet Mignon AA  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 59 x 33 x 18 mm
10 23 25 per db ................................... 2.010,—

Vitorlás - katamarán

A vitorla Tyvek-fóliából  
készült és festhető.  
Az úszótest könnyen  
megmunkálható hungarocellből. A nehéz  
hajógerinc miatt mélyen fekszik a súlypontja. 
TIPP: Tiger akrillakkot kérjük hozzárendelni. 
Magasság: kb. 600 mm  
Hossz: kb.400 mm
10 07 59 per db ................................... 2.040,—

PH - robotkar elektro-pneumatikával

A jól bevált pneumatikus bestseller egy kiegé- 
szítő vezérblokk segítségével elektropneumati- 
kusan szabályozható. A légnyomás-technikát na- 
gyon reálisan közelről megfigyelhetjük. Egy nagy 
teljesítményű, szívó- és kipufogófunkciós elekt-
romos kompresszor (4,5 V) három váltószelep-
pel a következőképpen mozgatja az robotkart:
● forgatja a kart 
● emeli / süllyeszti a kart 
● nyitja / csukja a markolót
TIPP: 3 db mignon ceruza elemet 1,5 V  
 (cikkszám 100305) kérjük hozzárendelni.
Hossz: kb. 400 mm
10 23 62 per db ................................... 5.410,—

VIDEO

Ez a szép formájú, modern dizájnos íróasztali falámpa  
rétegelt nyárfalemezből és egy alumíniumlemez reflektorból  
készül, többszörösen állítható. További lécek lehetővé teszik  
a lámpatalp (pl. jegyzettömbtartó, mobiltartó, ...) egyéni  
tervezését. A villanyászati készlet, foglalat (E14), kábel,  
kapcsoló és dugasz már összeszerelve a csomagban,  
ezért teljesen veszélytelen az elkészítése.  
LED gyertyaizzót (230 V, 5 – 7 Watt)  
nem tartalmaz a csomag.
Magasság: kb. 420 mm
10 22 46 per db ................................................................................................................ 2.350,—

ÍRÓASZ TALI  L ÁMPA

VIDEÓ
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FATER MÉKEK DOLGOZZUNK TERMÉSZETES TERMÉKEKKEL

Már nem elavult a hagyomány, a lassítás, a hygge - 
ezeket manapság nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Fával dolgozni pontosan azt jelenti, hogy az otthon ha-
tártalan kényelmében - eredetit és egyénit alkotni!

 PIROGRÁFIA

Égsz az alkotási 
 vágytól?

Ilyen egyszerű:

A sablont nagyítsuk a kívánt méretre egy  
másológéppel, majd rajzoljuk át a fatárgy- 
ra transzferpapírral. Az égető pákával  
égessük ki, mintha ceruzával rajzolnánk. 
Ajánlott a pirográf készülékkel tesztelést  
végezni, hogy érezzük a fafajtát, az ereze-
tet, a nyomást és a hőhatás időtartamát. A 
dísztárgyakat szépítsük páccal vagy vízfes-
tékkel és szivaccsal. Konyhai használatra 
fessük le akrilfestékkel a fogantyúkat.

Égető páka - PEBARO, 9 heggyel
 
 
 
 
 
 
 

Tartalom:  
● alapgép 
● 9 különböző hegy  
● tartóállvány

Technikai adatok: 
● teljesítmény:  30 W / 230 V  
● hőmérséklet: 450 °C
30 00 51 per készlet ............................ 5.070,—

Égetőpáka fadobozban - PEBARO,  
9 heggyel
 
A bestsellerünk, égető páka - PEBARO cikkszám 
300051, kiváló minőségű és praktikus fadobozban.
30 00 50 per készlet ............................ 7.750,—

Pirográf készülék Brenn Peter -  
Junior Electronic -  
HOBBYRING
 
 
 

 
 
 
 

Tartalom: 
● égetőállomás égetőheggyel   
● 4 égetőhurok válogatva  
● támasztó  
● tisztítókefe    
● mintafüzet 
● leírás

Technikai adatok:  
● teljesítmény: 30 W  
● feszültség: 230 V / 0,7 – 1,4 V  
● hőmérséklet: 350 – 750 °C
30 00 42 végső ár, per db ................. 33.980,—

Égetőhegy  
motívumkészlet -  
égetőpáka
 
 
 

 

 
 
Csodás motívumok, amik az alkotást még 
egyszerűbbé teszik. Az egyes motívumok 
egyesítésével új kreációk készülhetnek, mint 
pl.: lóhere, amely 4 szívből áll. Így könnyen 
készíthetőek csodás képek és minták!  
Hegykészletek a PEBARO égetőpákához. 
Motívum: egyenként 2 db hold, virág,  
 rombusz, kör, szív, csillag 
Motívumméret: Ø kb. 10 – 14 mm
30 12 86 12 db/cs. ............................... 3.400,—
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Transzferpapír sablonnal - Statements

Tartalom: 
●	 5	transzferpapír	A4 
●	 4	sablon	A4

Motívumméret:	 kb.	A6
40 20 93 per cs. ................................... 1.000,—

Grafit másolópapír /  
pauszpapír -  
KREUL
 
 
  
 

Méret:	 DIN	A4	(210	x	297	mm)
40 02 99 10 lap/cs. .............................. 1.180,—

Falazúr- KREUL
●	 kezeletlen	fatárgyak	lazúrozásához	 
●	 vízbázisú	 
●	 nem	oldódik	nyál	hatására,	gyer- 
	 mekjátékokhoz	is	alkalmazható 
●	 kültéri	használathoz	védőlakkal	 
	 átkenni

 

Színek + számok: 
fehér-01,	napsárga-16,	cherry-35,	 
fenyőzöld-58,	ultramarinkék-68,	gesztenye-86 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 59 .. 50 ml/üveg ........................ 1.220,—

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO

Made	in	Germany.	Innovatív	vízfesték	8	intenzív,	
sűrű	és	kopásálló	festéktablettával	szívárvány- 
színekben.	Szivárványhatáshoz	4	festéktablet- 
tát	az	erre	szolgáló	mélyedésbe	helyezünk,	egy 
festőszivaccsal	a	festékeken	végigsimítunk	és 
egész	egyszerűen	a	papírra	felvisszük.	Utántölt- 
hető	a	44	mm-es	átmérőjű	festéktablettával.	Mű- 
anyag	doboz	átlátszó	fedéllel	és	ecsettartóval.		
Tartalom: 
●	 8	festéktabletta	Ø	44	mm	(sárga,	narancs 
	 sárga,	piros,	pink,	ibolyakék,	kék,	sötétzöld	 
	 és	almazöld) 
●	 2	festőszivacs
50 17 36 per db ................................... 4.250,—

Forgácsdoboz  
kerek

Méret:	Ø	kb.	130	mm,	magasság:	kb.	75	mm
10 02 74 per db ...................................... 710,— 
 10 db-tól .................................. 660,—
Méret:	Ø	kb.	105	mm,	magasság:	kb.	135	mm
10 02 76 per db ...................................... 730,— 
 10 db-tól .................................. 660,—

Forgácsdoboz  
szív alakú

H	x	Sz	x	M:	 kb.	90	x	85	x	40	mm
10 02 84 per db ...................................... 620,— 
 10 db-tól .................................. 540,—

Képeslap üres - fa

 
 

Az	előlapján	szabadon	megvalósíthatjuk	a	saját	
alkotási	ötleteinket.	A	hátoldalára	a	cím	mező	
és	a	bélyeg	helye	van	rálézerezve,	mellette	van	
elegendő	hely	a	saját	üzeneteknek.
Alapanyag:	 rétegelt	nyírfalemez 
Méret:	 kb.	150	x	104	mm 
Vastagság:	 3	mm
10 19 45 per db ...................................... 290,—

Fa - nyeles vágódeszka

Kiváló	minőségű	 
fadeszka	bükkfából,	 
ideális	pirográfiá- 
hoz,	festéshez,	 
fűrészeléshez,	 
reszeléshez,	stb.	 
A	nyele	nagyon	 
praktikussá	teszi.	 
Akár	fali	dekorá- 
ciót	(pl.	jegyzetttábla)	 
is	készíthetünk	belőle,	 
mivel	felakasztható	a	 
nyelén	levő	lyukkal.
Alapanyag:	 bükkfa,	nyers 
Alak:	 nyeles	téglalap 
Méret:	 kb.	300	x	140	mm	(nyéllel) 
Vastagság:	 kb.	10	mm
10 23 84 per db ................................... 1.010,—

Fa - nagykanál

Kanálfej	szélesség:		kb.	33	mm 
Hossz:		 	 kb.	157	mm
10 23 30 100 db/cs. ............................. 3.030,—

Fakanál - ovális
 
 

Hossz:	 kb.	300	mm 
Kanálfej:	Ø	kb.	55	x	90	mm
10 01 55 per db ...................................... 300,— 
 10 db-tól .................................. 290,— 
 100 db-tól ................................ 260,—

Fakanál - lapos

Alapanyag:	 	 nyers	bükk,	szépen	csiszolt 
Kanálszélesség:	 kb.	58	mm 
Hossz:	 	 kb.	290	mm 
Vastagság:	 	 4	mm
10 19 38 Smiley, per db ......................... 330,—
10 19 39 Szív, per db ............................. 330,—

Fa - saláta kiszedő készlet, 2-részes

Alapanyag:	 	 nyers	bükk,	szépen	csiszolt 
Kanálszélesség:	 kb.	50	mm 
Hossz:	 	 kb.	320	mm 
Vastagság:	 	 7	mm
10 19 89 per cs. ...................................... 670,—

Fa - sörnyitó / üvegnyitó
 
 
 
 

Alapanyag:	 bükk,	nyers,	szépen	esztergált 
Méret:	 kb.	140	mm
10 11 45 per db ...................................... 490,—

Al
ka
lm
az
ás
i	p
él
da

Elkészítési példa

Elkészítési példa

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Elkészítési példa

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

02___Holz_HU.indd   21 04.12.2019   15:42:50



FATERMÉKEK22

A színes virág egy csodás bevezető munka, hogy megismer-
kedjünk és megismerjük az alapanyagot és a munkavégzés 
folyamatát. A virágkosár és a mécses gyorsan és egyszerűen 
elkészíthető, ahol a saját kreatívítás van előtérbe helyezve.

Virág
Anyagszükséglet egy virághoz: 
Peddignád Ø 1,75 mm: kb. 3,5 g = 
kb. 2 m. Munkaalátétet előkészíteni. 
A peddignádból kilenc, kb. 20 cm 
hosszú darabot levágunk és egy 
meleg vízzel tele edénybe helyez-
zük kb. 10 percre. Minden színhez 
külön edényt használjunk. Kevés 
faenyvet helyezzünk a fagyűrű két 
furatába. Egy peddignádszálra 
fűzzünk fel fagyöngyöket és dugjuk 
mindkét furatba bele. Dolgozzunk 
így tovább, amíg a virág kész nincs. 
Fektetve jól száradni hagyjuk. A fa-
kereket esetleg festhetjük vagy tet- 
szés szerint díszíthetjük.

1 32

Virágkosár / Mécses 
Anyagszükséglet egy, a képen 
látható munkadarabhoz:
Szálak (függőleges rudak): peddig-
nád Ø 2,6 mm: kb. 15 g = kb. 5 m.
Fonáshoz: peddignád Ø 1,6 mm: kb. 
7 g = kb. 6 m.
A szálakhoz a Ø 2,6 mm-es peddig-
nádról 15, egyenként 30 cm hosszú 
darabokat levágunk. A fonáshoz a 
Ø 1,6 mm-es peddignádról kb. 6 m 
vágunk le. Könnyebb fonás érdeké-
ben és hogy megakádolyozzuk a 
kiszáradást, osszuk kb. 1 m hosszú 
darabokra. Minden peddignádrészt 
kb. 10 percig egy meleg vízzel tele 
edénybe helyezzük bele.

1 A szálakat a kosárfonóalapok fura-
tain keresztül átdugjuk úgy, hogy alul 
5 cm-re kiálljanak. 2 Rögzítéshez a 
szálakat óvatosan hajlítsuk meg és 
az elsőt mindig a hátsó ívébe dug-
juk. 3 Fonás: Hogy megkönnyítsük 
munkánkat, nehezéknek állítsunk a 
kosárba pl. üveget. A peddignádat 
szlalomban, felváltva a szál elé és 
háta mögé helyezzük. Körben dolgo-
zunk addig, amíg a kívánt magassá-
got és formát el nem értük. A szála-
kat közben mindig egyenesítsük ki. 
Kezdő- és végző darabok mindig 
bent legyenek. A szálakat tetszés 
szerint rövidítjük és virágcserepet 
vagy mécsest helyezünk bele.

Ha több ideig tart a munka, akkor ajánlatos 
a szálakat és a peddignádat szivaccsal, 
szórófejes üveggel vagy vízbehelyezéssel 
nedvesen tartani. 

TIPP

AL APANYAG

Virágkosár / Mécses
Peddignád Ø 1,6 und 2,6 mm 
(Cikkszám 101078 és 101080) lásd főkatalógus 259. o.

Kosárfonó alapok Ø 10 cm
(Cikkszám 101081) lásd főkatalógus 260. oldal

Teamécsestartó - henger
(Cikkszám 501898) lásd főkatalógus 566. oldal

Tojásgyertya színes
(Cikkszám 301465) lásd 57. oldal

Virágcserép - terrakotta Ø 70 mm
(Cikkszám 300116) lásd főkatalógus 316. oldal

Alátét - terrakotta Ø 70 mm
(Cikkszám 300109) lásd főkatalógus 316. oldal

Virág
Peddignád - színes Ø 1,75 mm
(Cikkszám 102113.. kül. színek) lásd főkatalógus 260. o.

Fakerék keresztfurattal - bükkfa 
(Cikkszám102277) lásd főkatalógus 127. oldal

Fagyöngy Colorum
(Cikkszám 700924) lásd főkatalógus 603. oldal

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám 400392) lásd főkatalógus 324. oldal

DOLGOZZUNK PEDDIGNÁDDAL

Amire a kéz képes
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TER MÉK -  TIPP

Nyuszifül - fém / rozsda 
Ideális fatörzsbe tűzni, így  
egy szép nyuszit készíthe- 
tünk. Kiváló minőségű nemes- 
rozsda minőség, nem pattog le.
TIPP: Nyírfatörzset (cikkszám  
 102204) kérjük  
 hozzárendelni.
Méret: kb. 10 x 15 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm
60 32 91 per db ............................. 1.110,—

FATERMÉKEK 23

Ilyen egyszerű: 

A fagolyókat ragasszuk rá az egye-
nes törzsecskékre és rajzoljunk rá 
arcokat. Bárány: a fejet vágjuk ki 
kartonból, rajzoljunk rá arcot és ra-
gasszuk a srég törzsre. Az összes 
állatot díszítsük filccel, tollakkal, 
csengettyűvel és pomponokkal.

Ilyen egyszerű:

A sablont rajzoljuk át a rétegelt 
falemezre és fűrészeljük ki. A fe-
lületeket és az éleket simítsuk le 
csiszolópapírral. A szájat fessük ki 
színes ceruzával, az arcokat pedig 
pirosítsuk ceruzaporral. A szemeket 
pontozzuk ki akrilfestékbe mártott 
nyárssal. Orrnak enyvezzünk rá  

egy fél fagolyót. A kész fejet ragasz- 
szuk rá a fatörzsecskére. Készítsük 
el uszadékfából a répát, narancs-
sárga festékkel és zöld háncsszá- 
lakkal, majd kössük rá a törzsecs-
kére natúr színű hánccsal. Néhány 
fatörzsecskét fessünk ki pöttyös  
tojásként.

AL APANYAG

Szabványos rétegelt nyárfalemez DIN A5
(Cikkszám 100010) lásd főkatalógus 123. oldal

Nyírfatörzs natúr - srég vágás 
(Cikkszám 101988) lásd főkatalógus 129. oldal

Uszadékfa
(Cikkszám 603049) lásd főkatalógus 562. oldal

Természetes háncs
(Cikkszám 301150.. natúr-03, smaragdzöld-51)  
lásd főkatalógus 301. oldal

Csiszolópapír finom K 150, SCHULLER
(Cikkszám 200373) lásd főkatalógus 202. oldal

Lombfűrészek 
lásd főkatalógus, 195. oldaltól

Akrilfesték, fanyárs, rózsaszín és fekete 
színes ceruza

 LOMBFŰRÉSZEK

 Húsvéti 
nyuszi 
csapat

A sablon megtalálható a weboldalunkon: 
Barkácstipp: Munka fatermékekkel /  
Húsvéti nyuszi csapat

S ABLON

AL APANYAG
Pomponok színes - Ø 15 mm
(Cikkszám 301851) lásd főkatalógus 297. oldal

Pomponok - hógolyók kevert csomag
(Cikkszám 301459) lásd főkatalógus 298. oldal

Tollak - Marabu
(Cikkszám 301138.. sárga-10) lásd főkatalógus 303. oldal

Szóródíszek virágok - filc
(Cikkszám 603239) lásd főkatalógus 293. oldal

Csengettyű Ø 15 mm
(Cikkszám 603186.. kül. színek, lásd főkatalógus 570. oldal)

Filctoll, barkácsragasztó, fehér karton, 
szalagmaradványok

Nyírfatörzs natúr, egyenes vágás 
(Cikkszám 102203) lásd főkatalógus 129. oldal

Nyírfatörzs natúr, srég vágás
(Cikkszám 101988) lásd főkatalógus 129. oldal

Fagolyó furat nélkül - bükkfa Ø 50 mm 
(Cikkszám 101928) lásd főkatalógus 130. oldal

Barkácsfilc mintás - 20 x 30 cm
(Cikkszám 300498) lásd főkatalógus 291. oldal

Barkácsfilc - 20 x 30 cm kevert csomag
(Cikkszám 300085) lásd főkatalógus 290. oldal
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 BARKÁCSOLÁS NATÚR FÁVAL

A nyuszi ritkán 
 jár egyedül
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Tinta Booster Bubble - JOLLY
A kimosható tintát vízfestékként is  
használhatjuk.
 

 
Színek + számok: 
hússzín-07, világossárga-10, narancssárga-20,  
cseresznyepiros-35, rózsaszín-40,  
világoszöld-51, sötétzöld-59, világoskék-61, 
türkiz-63, sötétkék-69, ibolyakék-70,  
ciklámen-76, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 87 .. 100 ml/üveg ................ 2.350,—
 
Csipesz 72 mm - fa natúr
(Cikkszám 101174) lásd fent

Akril fényes festék - KREUL
(Cikkszám 501335.. kül. színek) lásd főkatalógus 456. oldal

Zseníliadrót
(Cikkszám 301129.. kül. színek) lásd főkatalógus 296. oldal

Lámpáspapír - effektus papír
(Cikkszám 402146) lásd főkatalógus 382. oldal

Csillám tubusos festék - MARABU
(Cikkszám 501361.. kül. színek) lásd főkatalógus 453. old.

Ilyen egyszerű: 

Készítsük elő az alátétet, a vé- 
dőkesztyűt és a festőköpenyt. Az 
effektus papírról vágjunk le egy  
kb. 21 x 11 cm méretű darabot. Hajt-
suk össze középen és vágjuk ki 
pillangó formában. Egy nem nedv- 
szívó alátéteten (pl. fólia, sütőpapír) 

fessük le. A facsipeszeket akrilfes-
tékkel alapozzuk. Egy kb. 13 cm 
hosszú zseníliadrótot hajlítsunk 
meg csápnak és a szárnyakkal 
együtt csíptessük a facsipeszbe. 
Majd minden részt még csillám  
tubusos festékkel díszítünk.

Upcycling - ideális közösségi projekthez! Először lefestjük 
mindkét csapat játékosait kedvenc csapatunk színeiben, 
máris kezdhetjük - góóól!  

Minden méret egy kb. 20 x 30 x 10 cm 
méretű dobozra vonatkozik.
1 A cipősdobozt alapozzuk le ak-
rilfestékkel. Ha a doboz alja be-
lül egyenletes, akkor megfelel 
játékmezőnek, ellenkező esetben 
tegyünk bele színes kartont. A 
szembenlevő kapukhoz nyissunk 
le egy-egy kb. 11 x 6 cm-es nyílást.  
2 Kívül ragasszunk rá egy fél  

narancshálót szigetelőszalaggal. 
3 Egy játékfigura teste egy fa- 
csipeszből áll, a feje pedig egy fa-
golyóból. A figurákat készítsük el 
akrilfestékkel és gyapjúmaradé-
kokkal, barkácsoljunk két csapatot.  
4 Négy farúd mindkét végét he- 
gyezzük meg. Kb. 6,5 cm magas-
ságban és a sarkoktól kb. 4 és 10 
cm-re szúrjuk át a doboz oldal-

falain. Könnyen mozgathatóaknak 
kell lenniük. Húzzuk a végükre és  
ragasszuk rá a parafadugókat. 5 A 
facsipeszeket csiptessük a pálca 
közepére, egymástól kb. 4 – 5 cm-
re, enyvezzük rá és ragasszuk rá a 
fejeket. 6 A kész játékot rögzítsük 
Sticky tack-kel az asztalra, a hun-
garocell labdát helyezzük bele és 
máris kezdődhet a játék!

AL APANYAG

Csipesz - fa natúr

Hossz: kb. 72 mm
10 11 74 50 db/cs. ......................... 1.020,—

Fagolyó furat nélkül - bükkfa

Méret: Ø kb. 20 mm
10 19 24 25 db/cs. ............................ 730,—

Parafadugó - kúp alakú

Magasság: kb. 32 mm 
Parafadugó: Ø 26 – 30 mm
10 21 10 per db ................................ 210,—
 
Farudak Ø 5 mm - bükkfa
(Cikkszám 101784) lásd főkatalógus 122. oldal

Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám 501335.. kül. színek) lásd főkatalógus 456. oldal

Hungarocellgolyó - Ø 30 mm
(Cikkszám 300152) lásd főkatalógus 313. oldal

Sticky tack - STANGER
(Cikkszám 400421) lásd főkatalógus 328. oldal

Karton H x Sz x M kb. 20 x 30 x10 cm, fotó-
karton játékmezőnek, fonalmaradékok, 
gyümölcsháló, szigetelőszalag

BARKÁCSOLÁS 
FACSIPESZEKKEL

Csocsó

BARKÁCSOLÁS  
EFFEKTUS PAPÍRRAL

Pillangótánc 
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AL APANYAG

Külső hőmérő
Méret: 100 x 28 mm 
Furat: Ø 2 mm 
Alapanyag:	 műanyag 
Szín: fekete
10 04 83 per db ................................ 390,—

Spatula /  
barkácsfa 
Méret: kb. 18 x 150 mm 
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
10 11 87 80 dbcs. ............................. 810,—
 
Fa - gyűrű Ø 35 mm
(Cikkszám	101931)	lásd	főkatalógus	127.	oldal

Fagolyó furattal - bükkfa Ø 15 mm
(Cikkszám	101810)	lásd	főkatalógus	130.	oldal

Akril fényes lakk - KREUL
(Cikkszám	501335..	kül.színekben)	lásd	főkatalógus	456.	oldal

Faenyv Express - UHU
(Cikkszám	400392,	400393,	400394)	 
lásd	főkatalógus	324.	oldal

Ilyen egyszerű: 

A farészeket akrilfestékkel színe-
sen lefestjük vagy részben natúr 
színűen	 is	hagyhatjuk.	A	hét	hosz- 
szanti spatulát a két vízszintes spa-
tulára	ragasztjuk.	Az	első	oldalon	két	
spatulát	 tetőnek	 és	 egy	 vízszintes	
spatulát	 felragasztunk.	 A	 fagyűrűt	
és	a	hőmérőt	is	felragasztjuk.	A	fa- 
golyókat	egy	fonalra	felfűzzük,	hát- 
oldalon	rögzítjük	és	felakasztjuk.

 BARKÁCSOLÁS SPATULÁVAL / BARKÁCSFÁVAL

Fürdőházikó 

BARKÁCSOLÁS FALÉCEKKEL

Fali dekorá-
ció fatáblák 
Csodálatos közösségi munka 
gyerekcsoportoknak, osztá-
lyoknak és táborokba. Ideális 
a család szabályaihoz vagy 
ajándéknak anyák- és apák 
napjára.

1 A	 rögzítéshez	 tegyünk	 félre	 egy	
lécet (10 x 30 x 500 mm). A táb-
lák	 léceit	 fűrészeljük	 a	 kívánt	mé- 
retre.	 Ebben	 egy	 gérvágóláda	
segítségül	 szolgálhat.	 2 A felüle- 
teket és az éleket simítsuk le csi- 
szolószivaccsal.	 3 Az	 első	 oldalt	
és	 az	 éleket	 alapozzuk	 le	 akril- 
festékkel,	 néhány	 lécet	 hagyjuk	
natúrszínűn.	 4 A	 feliratokat	 raj- 
zoljuk	 meg	 ceruzával,	 végül	 húz-
zuk	meg	Deko	Painterrel.	5 A kész 
táblákat	enyvezzük	a	 rögzítőlécre:	
Ehhez	 jelöljük	 ki	 a	 hátoldal	 köze- 
pét,	 helyezzük	 egymás	 alá	 és	
enyvezzük	 fel	 a	 rögzítőlécet.	 
6	A	rögzítőléc	felső	felére	fixáljunk	
egy	képakasztót	szegekkel.	

AL APANYAG
Akril fényes lakk - KREUL 
(Cikkszám	501335..	kül.	színekben)	lásd	főkatalógus	456.	old.

Deco Painter matt 1 – 2 mm - MARABU
(Cikkszám	501315..	kül.	színekben)	lásd	főkatalógus	453	.	oldal

Deco Painter matt 2 – 4 mm - MARABU
(Cikkszám	501318..	kül.	színekben)	lásd	főkatalógus	453.	oldal

Képakasztó fül - fém, méret 2
(Cikkszám	100970)	lásd	főkatalógus	463.	oldal

Szeg / képakasztó szeg / kerekfejű szeg
(Cikkszám	101726)	lásd	főkatalógus	463.	oldal

Illesztőfűrész profi - DREES
(Cikkszám	200112)	lásd	főkatalógus	199.	oldal

Gérvágó láda - rétegelt fa
(Cikkszám	200132)	lásd	főkatalógus	199.	oldal

Csiszolószivacs - SCHULLER
(Cikkszám	200390)	lásd	főkatalógus	202.	oldal

Kalapács, ceruza, derékszögű vonalzó

Faléc - fenyő - hossz: 500 mm
 
Keresztmetszet: kb. 10 x 30 mm
10 00 68 per db ..................................... 200,— 
 50 db-tól ................................. 180,—
Keresztmetszet:	kb.	10	x	40	mm
10 00 76 per db ..................................... 260,— 
 50 db-tól ................................. 230,—
Keresztmetszet: kb. 10 x 50 mm
10 00 77 per db ..................................... 300,— 
 50 db-tól ................................. 280,—
Keresztmetszet:	kb.	10	x	60	mm
10 00 78 per db ..................................... 370,— 
 50 db-tól ................................. 330,—
Keresztmetszet:	kb.	10	x	70	mm
10 00 72 per db ..................................... 450,— 
 50 db-tól ................................. 400,—
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1 Fessük le színesre a fagyön-
gyöket és a golyókat: úgy a leg- 
egyszerűbb, ha a golyókat egy 
nyársra fűzzük. Hagyjuk jól meg- 
száradni. 2 A felvetőfonalból vág-
junk le egy kb. 50 cm-es darabot 
és az egyik végére kössünk dupla 
csomót. 3 Fűzzünk fel először egy 
fagyöngyöt, utána pedig 12 darab  
Ø 15 mm-es fagolyót, majd fejnek 
egy Ø 20 mm-es golyót. 4 A csápo-
kat egy kb. 7 cm hosszú zsenília- 

Ilyen egyszerű:

Nagyon szép kinézet eléréséhez 
hagyjuk a fatárgyakat részben natúr 
színben. A lefestett fagolyókat húz-
zuk rá a fémkampókra és csavarjuk 
bele a farészbe, a faszíveket pedig 

BARKÁCSOLÁS  
FAGOLYÓKKAL

Szépen  
a 
fogason

AL APANYAG

Fagyöngyök 
Polírozott, nem mérgező, furattal. 
Méret: Ø kb. 8 mm 
Furat: Ø kb. 2,3 mm 
Szín: natúr
70 06 61 03 kb. 90 db/cs. .................. 440,—

Fagolyó furattal - bükkfa
Nyers bükkfa, szépen esztergált,  
átmenő furat. 
Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb. 4 mm
10 18 10 50 db/cs. ............................ 980,—
Méret: Ø kb. 20 mm, furat: Ø kb. 4 mm
10 18 11 25 db/cs. ............................ 780,—

Zseníliadrót 
Hossz: kb. 50 cm 
Vastagság: Ø kb. 8 mm 
Szín: sárga
30 11 29 10 10 db/cs. ........................ 320,— 
 10 cs.-tól ........................ 290,—

Tengelyrudak -  
bükkfa

Hossz: kb. 120 mm 
Rúd: Ø kb. 4 mm
10 01 08 25 db/cs. ............................ 520,— 
10 22 86 100 db/cs. ....................... 1.770,—

Rezgő szemek - kerek 
Öntapadó hátlap nélkül. 
Méret: Ø kb. 5 mm
30 05 30 45 db/cs. ............................ 240,— 
Felvetőfonal - Ø 1 mm
(Cikkszám 501910) lásd főkatalógus 509. oldal

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd főkatalógus 456. o.

Fanyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101183) lásd főkatalógus 133. oldal

Olló, ecset, barkácsragasztó

drótból készítsük, a közepén hajlít-
suk meg és fűzzünk mindkét végé-
re egy-egy fagyöngyöt. Ragasszuk 
bele a hernyó fején levő furatba.  
5 A felvetőfonalból vágjunk le egy  
30 cm-es darabot és kössük a her-
nyó ötödik és a hatodik golyója 
közé. A fonal mindkét végét kössük 
rá egy tengelyrúdra. A hátsó zsinórt 
hagyjuk kb. 2 cm-rel hosszabbra 
mint az elsőt. 6 Rögzítsük a rezgő 
szemeket és rajzoljuk meg az arcot.

AL APANYAG

Fa - ruhafogas

Sárgaréz  
akasztóval. 
Alapanyag: bükk, nyers, sima 
H x Sz x M: kb. 420 x 55 x 7 mm
10 01 66 per db ............................. 1.020,— 
 10 db-tól ............................ 980,— 
 30 db-tól ............................ 910,—

Fa - szív kevert csomag
Alapanyag: bükkfa 
Vastagság: kb. 3 mm 
Méret: kb. 15 / 22 / 30 / 40 mm
10 18 90 kb. 70 db/cs. ...................... 920,—

Fagolyó furattal - bükkfa
Nyers bükkfa,  
átmenő furat. 
Méret: Ø kb. 15 mm, furat: Ø kb. 4 mm
10 18 10 50 db/cs. ............................ 980,—
Méret: Ø kb. 25 mm, furat: Ø kb. 6 mm
10 18 12 25 db/cs. ......................... 1.050,—
 
Takarószalag / festőszalag - SCHULLER
(Cikkszám 401580) lásd főkatalógus 329

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd főkatalógus 456. o.

Ecset, barkácsrgasztó

A felfűzést és a 
lefestést a leg- 
kisebbek is el  
tudják végezni.

 BÁB 
 BARKÁCSOLÁS

Kis  
hernyó 
golyók- 
ból

ragasszuk fel barkácsragasztóval. 
Szúrjuk fel egy nyársra a golyókat, 
hogy könnyebben tudjuk lefesteni, a 
pontos elhatároláshoz használjunk 
takarószalagot.

02___Holz_HU.indd   26 04.12.2019   15:42:47



FATERMÉKEK 27

Tea / kozmetikai kendő doboz:
A mandalamatrica kívánt részét 
vonalzóval és barkácskéssel levá- 
lasztjuk, elhelyezzük a faterméken 
és jól rányomkodjuk. Egy nedves 
fültisztótval a festéket felhordjuk. 
Minden színhez új, saját fültisztítót 
használjunk. A színátmenetet egy 
nedves fültisztítóval átdolgozzuk, a 
matricáról a festéket szintén eltá-
volítjuk. 

Medál / alétét:
A festéktablettát a szivárvány festék- 
kazetta erre szolgáló helyébe he- 
lyezzük. A nedves festőszivacsot  
áthúzzuk rajta és a fakorongra fest- 
jük. A gyöngyöket egy fonalra 
felfűzzük és a kulcstartó kariká- 
ra és a medálra kötjük.

BARKÁCSOLÁS MATRICÁKKAL

Festés és lazítás

Alkalmazási példa

A tökéletes lazítós pillanatokhoz: csodálatos mandalamotívumok, egy  
lazítós technika és egy csésze tea – hagyjuk a fantáziánkat szárnyalni!

AL APANYAG
Matrica mandala
Mennyiség: 1 kör és 4 sarok

Méret: Ø kb. 19 cm és 4,5 x 4,5 cm
40 18 11 Mandala I, per ív .................... 340,—
Méret: Ø kb. 19 cm és 6 x 6 cm
40 18 12 Mandala II, per ív ................... 340,—

Vízfesték  
szivárvány  
készlet - 
ARISTO

Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs 
 sárga, piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld  
 és almazöld) 
● 2 festőszivacs
50 17 36 per db .................................. 4.250,—

Kulcstartó karika

Méret: Ø kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 1,3 mm 
Szín: ezüst
70 03 56 100 db/cs. ............................... 920,—

Fagyöngykeverék -  
színes

Méret: kb. 8 – 30 mm 
Furat: Ø kb. 1,5 – 5 mm

Tartalom: kb. 200 – 250 db (mérettől függően)
70 00 17 kb. 250 g/cs. ........................ 2.720,—
Tartalom: kb. 800 – 1.000 db (mérettől függően)
70 03 27 kb. 1.000 g/cs. ..................... 9.130,—

Fa - teatartó  
doboz / apró  
dolgok  
tárolódoboza

H x Sz x M: kb. 21,5 x 9,5 x 9,5 cm
10 21 28 per db .................................. 1.550,— 
 20 db-tól .............................. 1.390,—

Fa - zsebkendőtartó

H x Sz x M: kb. 25 x 13 x 9 cm
10 12 60 per db .................................. 1.770,— 
 6 db-tól ................................ 1.730,— 
 24 db-tól .............................. 1.680,—

Fa - medál Az élet virága

Alapanyag: rétegelt nyírfa,  
 nyers, csiszolt 
Méret: Ø 50 mm 
Vastagság: kb. 2,6 mm
10 22 21 per db ..................................... 490,—

Fa - alátét, az élet virága

Alapanyag: rétegelt nyírfa,  
 nyers, csiszolt 
Méret: Ø 100 mm 
Vastagság: kb. 2,6 mm
10 21 82 per db ..................................... 660,— 
 20 db-tól ................................. 630,—
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MODELLE ZÉ S KREATÍV ALKOTÁS ÉS FORMÁZÁS

Agyagmassza, levegő hatására száradó

A westerwald-i plasztikus agyagmasszának  
sok jó tulajdonsága van. Különösen alkalmas 
modellezéshez, szaggatáshoz, pecsételéshez, 
stb. Formázás után szobahőmérsékleten szá- 
radni hagyjuk, jobb tartás érdekében sütőben  
2 óráig 110 °C-on szárítjuk. Akrilfestékkel festve 
gyönyörű agyagból készült munkák készülnek. 
Égető kemencékhez is alkalmas 1.200 °C-ig. 
0 % samott. Nedves kendővel letörölhető.  
Made in Germany.
Színek + számok: 
fehér / világoskrém-01, piros-30 
A színek számát kérjük megadni!
30 19 07 .. 2,5 kg/cs. .......................... 3.840,— 
 12 cs./színtől .................... 3.540,—

Asztali korongozó - MDF

Praktikus segéd fazekassághoz és modellezés-
hez. A robusztus korong négy műanyaglábon  
áll és könnyen forog egy gólyoscsapágyon.  
Így tökéletes remekműveket készíthetünk  
agyagból, gyurmából és modellezőmasszából. 
Felülete bevont, könnyen tisztítható.
Méret: Ø kb. 200 mm 
Magasság: kb. 48 mm
30 19 06 per db ................................... 4.930,— 
 2 db-tól ................................. 4.730,—

Akrilfesték Patio Paint

Tartós, vízálló akrilfesték  
bel- és külterületre egyaránt: 
● extrém időjárásálló és nem fakul  
● ideális betonra, kerti figurákra,  
 falazatokra, téglára, terracottára,  
 fára, kőre és hungarocellre 
● egyszerű használat  
● kopásálló  
● vízbázisú 
● nem szükséges védőlakk

 

 
Színek + számok: 
színtelen-00, fehér-01, citromsárga-12, arany- 
sárga-13, briliáns arany-18, mandarin-21, cse- 
resznyepiros-35, hot-pink-43, fűzöld-53, fenyő- 
zöld-59, azúrkék-60, indiai türkiz-65, ibolya- 
kék-70, nugát-80, fekete-90, fényes ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 .. 59 ml / flakon ..................... 1.250,—

Modellező szerszámok - készlet

Terjedelmes és egyedülálló készlet, amely 12 
különböző szerszámból áll remek struktúrákkal 
és motívumokkal. Agyag, modellezőmassza,  
gyurma, nyerstészta, Fimo stb. megmunkálá- 
sához. 
Gyurmasodró: Ø kb. 33 mm 
Teljes hossz: kb. 160 mm 
Modellezőrúd: Ø kb. 15 mm,  
 hossz: kb. 150 mm 
Modellezőkerekek hossz: kb. 100 mm 
Modellező félhenger: kb. 60 x 53 mm
30 10 10 12 db/cs. ............................... 4.250,—

01

30

Dolgozzunk agyaggal

● Témák: agyagfajták,  
 előkészítés, szerszámok,  
 technikák, öntés, mázazás, égetés 
● szövegek és skiccek válaszokat adnak kér- 
 désekre, amelyek a szituációkban kialakul 
 hatnak 
● praktikus tippek és fogások 25 oldalon  
 (A4) megoldják a felmerülő problémákat

INGYEN a webáruházunkban  
www.winkleriskolaszer.hu 

Barkácstippek / Fazekasság / 
Brossúra: Dolgozzunk agyaggal
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A lépcsős árak csak 
fajtánkénti / színenkénti vásárlásnál érvényesek!

Égési veszteség 1 – 2 % 3 – 5 % 5 – 7 %
Vízfelvétel 7 – 14 % 4 – 8 % 1 – 4 %

Nr.

89

barna / fekete

Nr.

10

sárga

Nr.

23

lazac

Nr.

30

piros

Nr.

01

fehér / világoskrém

264

395

369

364

366
1.000 °C 1.100 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C

1.100 °C 1.150 °C 1.200 °C

1.000 °C 1.100 °C 1.200 °C
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Toplader Top 60R – Top 130  
körkörös fűtéssel

Már a kedvező árú felülről rakható kemencék- 
nél is hasznot húzhat az iparban szerzett 
tapasztalatokból. A fűtésszabályozást alacsony 
zajszíntű és kopásálló félvezető relék végzik. 
Az alapszabályozó is egy kényelmes munkát 
biztosít. A beépített áramfogyasztásmérővel 
ellenőrízheti a költségeit. Gyors szállítási idő.

● Hosszú élettartamú és robusztus, hornyokba  
 helyezett, védett fűtőelemek egy egyenletes  
 körkörös fűtés érdekében

● A fűtés hangtalan kapcsolása, pontos égetési  
 görbe szerinti működése SolidStateRelais-vel 
 (félvezető relé))

● Csúcs minőségű hőelem a tökéletes hőmér- 
 sékletméréshez 1.320 °C-ig

● Többrétegű szigetelés a külső felület hidegen  
 tartása érdekében 

● Ház strukturált rozsdamentes nemesacélból

● A fedél állítható gyorszáródással,  
 lakattal lezárható

● Nagyon rugalmas, mozgatható emelés nélkül,  
 teljesen görgőkön gurítható, 2 görgő fékezhető

● Fontos égésgáz be- és kivezető nyílás a ke- 
 mence szellőztetéséhez az árban 

● Tartóállvánnyal görgőkön

● Levehető B400 vezérlő a komfortos  
 működtetéshez

● DEKRA-igazolás

Kemencék
 

A Nabertherm cég több mint 60 éves kemenceépítési tapasztalattal rendelkezik.  
A kemencéket kézzel készítik Németországban. Nemesacél burkolattal.  
Az árba foglalt B400-as vezérlő egyszerű és intuitív a kezelése. 
3 év garancia!
További információkat a főkatalógusunkban 232 – 233. oldalon, webáruházunkban talál  
vagy telefonon kérhet segítséget.

Építő massza 25 % samott 0 – 0,5 mm

Ideális kézi modellezésekhez, kicsi és közepes 
munkákhoz kb. 8 mm falvastagságig, ideális 
iskolai agyag finom samottaránnyal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Színek + számok: 
fehér / világos krém-01, sárga-10,  
lazac-23, piros-30, barna / fekete-89 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 76 .. végső ár 10 kg/tömb .... 3.230,—
  3 tömbtől ....... 2.890,—
  100 tömbtől ... 2.480,—

Fazekaskészlet I -  
8-részes

Tartalom:  
● fazekasgyűrű 
● szobrászgyűrű 
● mintázófa 
● fazekastű  
● vágódrót 
● citling 
● formázó fakés  
● szivacs 
30 03 69 per készlet ............................ 2.350,—

Festőkürt

Pl.: engóbhoz,  
üveg pipettával.
Tartalom: kb. 70 ml
30 03 86 per db ................................... 1.760,—

Sodrófa

Tömör bükkfából. 
Vastagság: Ø kb. 55 mm 
Szélesség: kb. 255 mm 
Teljes hossz: kb. 450 mm
30 04 10 per db ................................... 1.530,—

Engób

Folyékony WELTE engób,  
Made in Germany, finoman  
feldolgozva. Bőrkemény illetve  
száraz darabokra, akár zsengélt  
kerámiára is alkalmazható.  
Az engóbok felületek bevonására szolgálnak, 
ecsettel két fedő rétegben, illetve merítéssel, 
ráöntéssel vagy fröcsköléssel vihetjük fel a 
felületre. Ecsettel, írókázóval vagy szivaccsal 
díszítésre is használhatjuk. Az engóbokat az 
első égetéssel égetik rá a tárgyakra és az  
azutáni mázégetés folyamán többnyire egy 
átlátszó mázzal védik. Polírozva és máz  
nélkül a cserépdarab vízáteresztő. 
Égetési hőmérséklet: 950 – 1.160 °C
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50,  
kék-60, fekete / barna-90 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 53 .. 500 ml/tégely .................... 3.370,—

Glazúr -  
festékdoboz

A felső- és alsóglazúrtechnikához. Egyszerű 
felkenés ecsettel és vízzel. Normál égetési idő 
kb. 4 – 6 óra, normál mázas égetés. 
Tartalom:  12 szín 
Égetési tartomány: 950 – 1.250°C
30 03 08 per db ..................................11.880,—

Naberth  erm Toplader, körkörös fűtéssel, B400-as vezérlővel   Égetőkellék készletek
Típus max °C Vol.L Belső D x H mm V / kw Cikkszám Végső ár Lapok Támasz, db 

50 / 100 mm Cikkszám Végső ár 2)

Top 60R 1.320 60 410 x 460 400 / 5,5 30 10 48 802.060,— 4 db 350 x 10 mm 9 / 6 30 13 91 42.500,—
Top 80 1.320 80 480 x 460 400 / 5,5 30 10 50 846.260,— 4 db 420 x 12 mm 9 / 6 30 13 92 50.660,—
Top 100 1.320 100 480 x 570 400 / 7,0 30 10 49 934.660,— 4 db 420 x 12 mm 9 / 6 30 13 92 50.660,—
Top 130 1.320 130 590 x 460 400 / 9,0 30 10 54 1.029.860,— 5 Stk. 520 x 15 mm 9 / 9 30 13 94 81.260,—

2) Az égetőkellék készletek árai csak egy kemence azonos idejű  
   vásárlásakor érvényes. Utánrendelés esetén kérjen árajánlatot!
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FAR S ANG MOST SZÓRAKOZHATUNK KEDVÜNKRE

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRTÁNYÉRRAL

Szivárvány trombitaszörny
Ilyen egyszerű:

Tűzzük a vattagolyókat egy nyársra, hogy könnyebben tudjuk lefesteni. A papírtányért középen hajtsuk össze 
és ezt is színezzük ki, a belső szájról ne felejtkezzünk el! Ráragasztjuk a vattagolyót, a rezgő szemet és a tollat.  
A papírtányér hajlítási élének közepén egy kis lyukat vágunk és a trombitát ide helyezzük be. Barkácsragasztót 
vagy ragasztópisztolyt használunk ragasztáshoz.

AL APANYAG
Vattagolyó

Made in Germany.  
Egyoldalú furattal. 
Méret: Ø kb. 30 mm
30 01 68 50 db/cs. .................................. 770,—

Rezgő szemek - kerek

Öntapadó hátlappal. 
Méret: Ø kb. 14 mm
30 05 34 45 db/cs. .................................. 610,—

Tollak - kevert csomag

6 pompás tavaszi színben. 
Méret: kb. 3 – 10 cm 
Mennyiség: kb. 185 db (10 g)
30 01 45 per cs. ...................................... 490,—

Papírtányér - kerek

Ételtányérnak is hasz- 
nálható, bevonatlan. 
Méret: Ø kb. 23 cm 
Szín: fehér
40 01 50 per db ....................................... 70,— 
 100 db-tól ................................. 50,— 
 600 db-tól ................................. 40,—

Vízfesték szivárvány készlet - ARISTO

Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm (sárga, narancs 
 sárga, piros, pink, ibolyakék, kék, sötétzöld  
 és almazöld) 
● 2 festőszivacs
50 17 36 per db .................................. 4.250,—

Papírtrombita / anyósnyelv

Elengedhetetlen kellék bulihoz! A papírtrom-
biták kinyúlnak, ha belefújunk és egy mókás 
hangot adnak ki. Barkácsoláshoz is használ-
ható. Kevert színek.
TIPP: Papírpohárral (cikkszám 401974) kom 
 binálva vicces, trombitáló békák készül- 
 hetnek.
Alapanyag: papír és műanyag 
Méret: kb. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm 
Teljes hossz: 23 cm
30 18 25 6 db/cs. ................................... 570,—
 
Barkácsragasztó vagy ragasztópisztoly, 
olló, fanyárs, puha ecset

Elkészítési példa
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FARSANG 31

Ilyen egyszerű:
Egy papírpoharat fessünk le szí-
nesre, készítsük el a második 
bohócot. Itt az alsó peremen, két 
lyukat szúrunk ellentétesen egy 
előszúrótűvel (kép 1). A gumisza-
lagról hosszú darabot levágunk, 
a lyukakon keresztül áthúzzuk és 
kívülről pedig elcsomózzuk. Majd 
a bohócot a második pohárra he-
lyezzük. Lent a peremen lefelé 
nyomjuk (kép 2) és elengedjük - 
szabad a porond! 1 2

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRPOHÁRRAL

Vicces  
ugráló 
bohócok 

AL APANYAG

Bio papírpohár / pohár 
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 9,5 cm 
Űrtartalom: 0,25 l 
Szín: fehér
40 19 74 50 db/cs. ......................... 2.700,—

Vízfesték - PRIMO

12 különböző szín,  
1 tubus fedőfehér 7,5 ml  
és 1 ecset.
50 07 92 per db ................................ 980,—

Sütőforma papír pöttyök - kerek
Szín és motívum változó. 
Méret alj: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 2,5 cm
40 18 45 180 db/cs. ....................... 2.670,—

Pomponok - színes

Szín: színesen kevert 
Méret: Ø kb. 15 mm
30 18 51 60 db/cs. ......................... 1.000,—

Előszúrótű hegyes
 
Teljes hossz: kb. 62 mm
40 14 47 per db ................................ 220,—

Sztreccsgumi / gumiszalag /  
gumifonal - Ø 1 mm

Szín: fehér 
Vastagság: Ø kb. 1 mm
70 06 77 01 50 m/tekercs ............... 2.380,—
Szaténszalagkészlet Polka Dots - 25 mm
(Cikkszám 603149) lásd főkatalógus 549. oldal

Fonalmaradék, olló, barkácsragasztó

először 
nyomni

majd 
ugrál

Írókészlet - láma

Praktikus készlet ceruzából, radírgumiból, 
hegyezőből és vonalzóból.
Ceruzaforma: kerek 
Ceruzavastagság: Ø 7,5 mm 
Bélvastagság: Ø 2 mm 
Ceruzahossz: kb. 175 mm 
Keménység: HB 
Radírgumiméret: kb. 40 x 40 mm 
Hegyzőméret: 37 mm 
Vonalzóhossz: kb. 150 mm 
Jegyzetfüzet: kb. 8 x 5,5 cm, 20 lap
30 19 13 per cs. ...................................... 870,—

Radírgumi - szörny

Tisztán radíroz és nem maszatol, ideális a 7 
mm-es átmérőjű ceruzákra, négyféle, motívum-
választás véletlenszerű.
Méret: Ø kb. 3 – 3,5 cm
30 19 12 per db ...................................... 340,— 
 20 db-tól .................................. 270,—

Radírgumi - kutyák

Tisztán radíroz,  
nem maszatol,  
háromféle.
Méret:  Ø kb. 4 cm 
Vastagság: kb. 7 mm
30 19 11 3 db/cs. .................................... 600,—

Szövegkijelölő készlet - tengeri állatok

Élénk színekben.
Vonalszélesség: kb. 1 – 5 mm 
Szín: sárga, narancssárga,  
 rózsaszín és kék
50 23 30 4 db/cs. .................................... 850,—

Alien ujjbáb - műanyag

Mókás rezgő ujjbábok, mozgatható karokkal és 
csápokkal, négyféle hat színben, véletlenszerű 
szín- és motívumválasztás.
Méret: kb. 4,5 x 6 cm
30 18 67 per db ...................................... 310,— 
30 18 68 48 db/cs. ..............................11.870,—
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FARSANG32

A kúp különböző méretre vágásával (szike)  
a figurák méretét változtathatjuk.

TIPP

AL APANYAG

Hungarocellkúp
 
 

Magasság: kb. 120 mm, méret: Ø kb. 70 mm
30 01 62 per db ................................ 230,—
Magasság: kb. 280 mm, méret: Ø kb. 125 mm
30 14 20 per db ................................ 530,—

Hungarocellgolyók - előnyös csomag
 
Méret: Ø kb. 25 mm
30 12 68 50 db/cs. ......................... 1.560,—

Hungarocellgolyó

Méret: Ø kb. 50 mm
30 01 53 per db .................................. 80,—
Méret: Ø kb. 100 mm
30 01 55 per db ................................ 180,—

Gézpólya / gipszpólya

Hossz: kb. 2 m 
Szélesség: kb. 6 cm
30 15 77     2 tekercs/cs. .................. 630,— 
30 09 41   56 tekercs/cs. ............. 12.550,— 
30 13 22 560 tekercs/cs. ............. 98.570,—

Dacta Color - CREALL

Vízbázisú plakátfesték papírra,  
kartonra, üvegre, textiliára való  
festéshez. Nagyon jól tapad sima  
felületekre, száradás után matt,  
vízzel higítható, egymással  
elegyíthetőek.
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín-07, világossárga-10, sötét- 
sárga-19, narancs-20, világospiros-30, vilá- 
goszöld-51, sötétzöld-59, kék-61, sötétkék-69, 
ibolyakék-70, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 83 .. 1.000 ml/flakon ........... 1.700,—

Iskolai ecset készlet
(Cikkszám 200033) lásd főkatalógus 225. oldal

Vinilkesztyű / védőkesztyű  
S / M / L
(Cikkszám 200703, 200704 és 200705)  
lásd főkatalógus 229. oldal

Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly 
Creativ Low Melt - UHU
(Cikkszám 400380) lásd főkatalógus 329. oldal

Ragasztópatron Low Melt - UHU
(Cikkszám 400382) lásd főkatalógus 329. oldal

SZER SZ ÁM

DOLGOZZUNK GÉZPÓLYÁVAL

Vicces  
alkatok
Alkotás gipszpólyával egy kreatív modellezést tesz lehetővé. 
Nagy és kicsi művészek fantáziadúsan dolgozhatnak és  
még egy vicces, színes figurát kapnak eredményként.

1 A nagy hungarocell golyóra 
(arc) ragasszuk a kicsi hunga-
rocell golyókat fel fülként, szem-
ként és orrként. Az elkészült fe-
jet végül ragasztópisztollyal a 
kúpra ragasztjuk és addig tart-
juk kezünkkel, amíg az alacsony 
hőmérsékletű ragasztó kihűlt.  
2 Majd 1 – 2 gipszpólyát 7 és 15 
cm hosszú csíkokra vágunk, lan-
gyos vízbe mártjuk és a felesle-
ges vizet leöntjük (lásd leírás). 
Először az illesztési felületet 
test és fej között a hosszú csík-

kal jól átkötözzük. Így egy stabil 
összekötés keletkezik és problé-
ma nélkül  dolgozhatunk tovább. 
Ezután fület, szemet és orrot a 
rövidebb csíkokkal modellezzük. 
A maradék testhez pedig 1 – 2 
egész gipszpólyát a vízbe helye-
zünk, kissé kinyomkodjuk, és a 
testet pedig jól körbetekerjük és 
a felülelet elsimítjuk. 3 Száradás 
után a figurát plakátfestékkel vic-
cesen lefestjük. Fotókartonma-
radékokból pedig szemöldököt 
készítünk és felragasztjuk.
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FARSANG 33
Léggömbök - színes

Kerek léggömbök,  
ideális különböző  
játékokhoz, festeni,  
ragasztani, stb. Minő- 
ségi termék natúr latexből. 
Szín: kevert színek

Méret: Ø kb. 15 cm, kerület: 50 – 55 cm
30 05 89 kb. 100 db/cs. ....................... 1.020,— 
 10 cs.-tól .................................. 980,—
Méret: Ø kb. 20 cm, kerület: 65 – 70 cm
30 05 90 kb. 100 db/cs. ....................... 1.420,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.390,—
Méret: Ø kb. 25 cm, kerület: 80 – 90 cm
30 01 07 kb. 100 db/cs. ....................... 1.870,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.830,—
Méret: Ø kb. 31 cm, kerület: 95 – 105 cm
30 05 91 kb. 100 db/cs. ....................... 2.360,— 
 10 cs.-tól ............................... 2.300,—

Repülő léggömb  
hangokkal

Óriási szórakozás kicsiknek és nagyoknak  
egyaránt! Kötelező kellék minden gyermek 
születésnapra. A két léggömböt egyszerűen 
fújjuk fel és engedjük el, már száguldoznak is  
a levegőben és vicces hangokat adnak közben.  
5 éves kortól. Kétféle. Véletlenszerű színvá- 
lasztás, fúvósegéddel. 
Hossz: kb. 20 – 50 cm
30 16 63 2 db/cs. .................................... 320,—

Szappanbuborék oldat -  
PUSTEFIX 
 
 
 
 

 

Minőségi termék Made in Germany, „spiel - gut“ 
tanusítvány, kiváló buborékminőség, mérgező 
anyagoktól mentes, környezetbarát, biológiailag 
lebontható! 

10 14 68 doboz (70 ml) + fúvóka .......... 400,— 
10 14 69 karton, 25 doboz (70 ml) ..... 8.600,— 
10 14 71 utántöltő üveg 1.000 ml ...... 1.680,—

Papírtrombita / 
anyósnyelv

Elengedhetetlen kellék bulihoz! A papírtrombiták 
kinyúlnak, ha belefújunk és egy mókás hangot 
adnak ki. Barkácsoláshoz is használható. Kevert 
színek.
TIPP: Papírpohárral (cikkszám 401974) kombi- 
 nálva vicces, trombitáló békák készülhetnek.
Alapanyag: papír és műanyag 
Méret: kb. 7,5 x 2,5 x 1,5 cm 
Teljes hossz: 23 cm
30 18 25 6 db/cs. .................................... 570,—

Tattoo tetováló toll, Hobby Line - KREUL
Vízbázisú kozmetikai tinta, a zsírmentes bőr 
kreatív festéséhez és díszítéséhez. Ideális 
farsangra, gyermek-születésnapokra, strandra, 
partyra, stb. Formailag stabil puha ecsetheggyel 
- kellemes az alkalmazás. Kb. 5 napig tart felvitel 
után bőrtípustól függően, bőrgyógyászatilag és 
kozmetikailag bevizsgált az EG előírások szer-
int. A kupakot használat után mindig tegyük rá. 
 

  
Vonalszélesség: kb. 0,5 – 3 mm 
Szín:  fekete
50 13 82 90 per db ............................... 1.140,—

Tattoo Pen - készlet, Hobby Line - KREUL
 
 
 
 

 
Tartalom:  
● 4 Tattoo Pen (piros, ibolyakék, fekete és  
 henna) 
● 2 motívumsablonnal  
● leírás

Vonalvastagság: kb. 0,5 – 3 mm
50 06 54 4 db/cs. ................................. 4.710,—

Bohóc fehér - EULENSPIEGEL

Nagyon krémes, erősen fedő, finom textúrás 
fehér arcfesték makulátlan alapozáshoz. Kész 
keverék, víz hozzáadása nélkül használható. 
Bohócok, szellemek, vámpírok, stb. alapozá- 
sához, de akár latex és FX-termékek sminke- 
léséhez is. Nagyon jól tart a bőrön. Meleg víz- 
zel és szappannal könnyedéneltávolítható. 

50 22 54 50 ml/doboz ......................... 2.810,—

Aqua-sminkek - EULENSPIEGEL

A bőrbarát Eulenspiegel Profi-Aqua sminkfes-
ték megfelel a 2009/48/EG biztonsági játék 
előírásoknak. Parabén és PAKs-mentes, 
nem tartalmaz sem parfümanyagot, sem az 
egészségre ártalmas UV-s szűrőt, sem állati 
eredetű összetevőket, gluténmentes és így 
gluténérzékenyeknek is alkalmas. A festék vízzel 
oldódó, gyorsan szárad a bőrön és egyszerűen 
használható. A felvitt festéket könnyen letöröl-
hetjük vízzel és szappannal.
A legfontosabb színek praktikus összeállítása 
klasszikus fémdobozban. 

Sminkes doboz 6 szín

Tartalom:  
● 6 x 3,5 ml (fehér, sárga, világospiros, smaragd 
 zöld, égszínkék, fekete) 
● 1 profi-ecset
50 20 80 per db ................................... 5.270,—

Sminkes doboz 12 szín

Tartalom:  
● 12 x 3,5 ml (fehér, sárga, gyöngyfény-arany,  
 gyöngyfény-narancs, fuksziapink, világospiros, 
 smaragdzöld, világoskék, lila, barna, fekete,  
 gyöngyfény-platina) 
● 2 profi-ecset
50 20 81 per db ................................... 9.980,—

Sminkes doboz 24 szín

Tartalom:  
● 24 x 3,5 ml (fehér, bézs, sárga, napsárga,  
 aranysárga, gyöngyfény-arany, gyöngyfény- 
 narancs, sötétnarancs, fuksziapink, világos- 
 pink, világospiros, királypiros, boszizöld, sma- 
 ragdzöld, világoskék, királykék, türkizkék, lila,  
 barna, rozsdabarna, napsárga, fekete,  
 gyöngyfény-platina)  
● 3 profi-ecset
50 20 82 per db ................................. 18.000,—

Sminkecset készlet -  
KREUL

 

 
Tartalom:  
● 1 db szintetikus laposecset méret: 6 (7 mm)  
● 1 db szintetikus macskanyelv ecset méret 6  
 (6 mm)  
● 1 db szintetikus korongecset méret 2 (2 mm)
20 06 55 3 db/készlet .......................... 2.070,—Elkészítési példa
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 KÉSZÍTS MAGAD RADÍRGUMIT

Gyurmák & radírok
Így a radírozás kétszer annyira szórakoztató! Egyszerű  
lépésekben elmagyarázzuk a mókás radírgumi könnyű  
elkészítését, modellezés után már csak a sütőben kell kemé- 
nyíteni. Csodálatos ajándékötlet születésnapra,  
húsvétra vagy barkácsolni gyerekünnepségeken.

1 A masszát vágjuk le a fűrész 
modellezőfával leírás szerint.  
2 Az egyes színeket addig gyúrjuk, 
míg a kéz melegétől kellemesen 
puhák lesznek. Ha a massza túl 
morzsálódik vagy nehezen formáz-
ható, akkor jobb, ha először egy 
kis adagot gyúrunk meg. A fekete 
massza meggyúrása után mos- 
sunk alaposan kezet, hogy a vi-
lágosabb masszák koszosodását  
elkerüljük. 3 A mellékelt útmutató 
szerint készítsük el a mókás figu- 
rákat. A szem, orr és fülek beil- 
lesztéséhez fontos ezek helyeit 
modellező fával kimetszeni, a ré- 

szeket nyomjuk össze és a széle- 
ket kissé töltsük ki, hogy a 
későbbiekben radírozás közben 
ne essenek ki. 4 A kész modelleket  
tegyük be a hideg sütőbe 
sütőpapírra és hagyjuk 30 percet 
125 °C-on megkeményedni. Aján-
latos az elkészítés után azonnal 
sütőbe tenni, mert hanem repedé-
sek keletkezhetnek. Készen is van 
a mókás radírgumink!

AL APANYAG

Barkácskészlet - Gyurmából radír
Gyurmázd meg a saját radírgumid!  
Sütőben keményedő massza, amely gyur 
mázás közben jól alakítható. A kész tárgya- 
kat végül a sütőben 125 °C -on maximum  
30 percig keményítjük, ezután pedig radír 
gumiként használhatjuk. Ideális fantázia- 
dús gyerekeknek és felnőtteknek.

Funny Animals

Tartalom:  
● egyenként 1 db fehér és fekete, kb. 10 g / db 
● egyenként 1 db pink, világoszöld, világos- 
 kék és ibolyakék, kb. 20 g/ db 
● 2 modellező szerszám 
● képes útmutató
30 19 09 per cs. ............................. 3.380,—

Colorpack

Tartalom:  
● 6 db, egyenként kb. 20 g, fehér, citromsárga, 
 pink, világoszöld, világoskék és ibolyakék
30 19 10 per cs. ............................. 3.040,—

Ezt a masszát nem lehet mikrohullámú 
sütőben megkeményíteni.

TIPP

3 4
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 MOZAIK

Tükröződés
Ilyen egyszerű:
Az akrilgömböt fessük le belül ak-
rilfestékkel. Száradás után a két 
félgömböt ragasszuk össze bar-
kácsragasztóval. A tükörmozaikot 
ragasszuk Poly Max - UHU ragasz- 
tóval az akrilgömb felső felére, 
utána hagyjuk száradni. A gömböt 
fordítsuk meg és készítsük el a má-
sik felét is.

Ahhoz, hogy a gömb ne guruljon el munka köz-
ben, rátehetjük egy virágcserépre, egy edényre 
vagy egy kis vödörre..

TIPP

 D
iszkógömb

AL APANYAG
Mozaik - tükörmozaik 
Méret: kb. 20 x 20 mm 
Vastagság: kb. 6 mm 
Tartalom: kb. 640 g
30 09 02 kb. 115 db/cs. ......................... 850,—
 
Akrilfesték - Patio Paint
(Cikkszám 501282..) lásd főkatalógus 465. oldal

Akrilgömb

Kétrészes, kristálytiszta.
Méret: Ø kb. 16 cm
30 06 23 5 db/cs. ................................ 4.400,—

Barkácsragasztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 322

Poly Max - UHU
(Cikkszám 400414) lásd főkatalógus 326

Üveg- és mozaik harapófogó
(Cikkszám 301719) lásd főkatalógus 284

SZER SZ ÁM

BARKÁCSOLÁS 
A LEGKISEBBEKNEK

Konfetti 
léggömb
Ilyen egyszerű:
A stancolt ívet osszuk fel, a tojá-
sokat egyenként mindkét oldalán 
fessük le vízfestékkel és hagyjuk 
száradni. A peremeket kenjük be 
teljesen mindentragasztóval és 
ragasszuk rá a függődíszfóliára.  
A fotókarton mozaikot osszuk fel  
a fólián, a peremet megint kenjük 
be ragasztóval és a függődíszfóli- 
át ragasszuk a másik oldalra. Szá- 
radás után a perem mentén vágjuk 
le a kiálló fóliát. Egy zsinórra kös-
sünk néhány krepppapírdarabot, 
ezt pedig rögzítsük a stancolt rész 
akasztólyukába.

AL APANYAG

Tojás - stancolt ív 
Stancolt ív különböző  
méretű tojással (1 tojás  
és 3 tojáskeret),  
erős kartonból. 
Méret: kb. 6 – 19 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

1 ív = 4 tojás!
40 07 93 per ív .................................. 180,— 
	 10	ívtől ............................... 160,— 
	 100	ívtől ............................. 140,—

Fotókarton - mozaik kerek 
Méret: Ø kb. 10, 15 és 20 mm 
Vastagság: 300 g / m² 
Mennyiség: kb. 200 g
40 18 78 kb. 3.900 db/cs. .............. 1.020,—

Függődíszfólia	/	 
kreatív lámpásfólia

Méret: 22 x 51 cm 
Vastagság: 0,2 mm 
Szín:  átlátszó
40 04 71 10 lap/cs. ........................ 3.640,—
 
Vízfesték - PRIMO
(Cikkszám 500792) lásd főkatalógus 434. oldal

Spárga
(Cikkszám 100840) lásd főkatalógus 553. oldal

Krepppapír
(Cikkszám 401481.. kül. színek) lásd főkatalógus 352. o.
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BARKÁCSOLÁS 
KÖTÖTT TÖMLŐVEL

Madaras
TULIPÁN
Papírszalmaszál színes - csíkos
Szívószálként is  
felhasználható.  
Méret: Ø kb. 0,6 cm 
Hossz: kb. 19,5 cm
40 20 47 50 db/cs. ......................... 1.720,—

Barkácstömb - Tiny

Mindkét oldala nyom- 
tatott, 12 motívum  
különböző színekben. 
Méret: 24 x 34 cm 
Vastagság: 300 g / m²
40 18 37 16 lap/cs. ........................ 3.230,—

Motívumfotókarton
Pöttyös fotókarton, tíz színben.  
Mindkét oldala nyomtatott. 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m²

40 18 35 kicsi pöttyök, 10 lap/cs. .. 3.600,—
40 18 36 kicsi csíkok,10 lap/cs. .... 3.600,—

TAVASZ  TARKA-BARKA & KREATÍV

Kössünk két, egyenként 60 cm hosszú tömlőt, a végeket pedig varrjuk el. 
Egy Ø 6 cm-es fotókartonkorongot vágjunk ki és mindkét oldalára ragasz-
szuk fel a kötött tömlőt spirál formában. A madártestet lássuk el szemek-
kel, tollal, lábbal és filcrészekkel még díszíthetjük.

Ilyen egyszerű:

MADAR AK

Pamutfonal Apollo - ELISA
Hossz: kb. 125 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok:  
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, narancssárga-20, 
piros-30, borvörös-39, világos rózsaszín-41,  
pink-43, zöld-50, almazöld-53, petróleum-58, 
világoskék-61, türkiz-64, sötétkék-69, lila-74, 
barna-80, iszapszürke-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag ................770,— 

Körmöcske - 4 fémhurokkal

Nyers, bükkfából, szépen esztergált. 
Kivitelezés: 4 hurok 
Méret: Ø kb. 3 cm 
Magasság: kb. 11,5 cm
50 11 19 per db ....................................490,—

Kötőtű golyóval 
Hossz: 10 cm
50 11 21 per db ......................................70,— 
 10 db-tól ..................................50,—

Kötőbábu - 4 fémhurokkal - PRYM
Átlátszó akrilból, így már néhány  
kör után látható az eredmény.  
Műanyag tűvel. 
Kivitel: 4 hurok 
Méret: Ø kb. 2,5 cm 
Magasság: kb. 11,7 cm
50 22 86 per db .................................1.570,—

Szóródíszek virágok - filc 
Szépen stancolva,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, hatféle. 
Méret: kb. 3,5 és 5 cm  
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: sárga / narnacssárga / pink /  
 türkiz / kék / lila
60 32 40 200 db/cs. ...........................2.480,—
 
Fotókarton - 300 g / m²
(Cikkszám 401477.. fehér-01) lásd főkatalógus 338. oldal

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. banánsárga-15,  
neonnarancssárga-20) lásd főkatalógus 290. oldal

Szemek - félgolyó előnyős csomag
(Cikkszám 301740) lásd főkatalógus 299. oldal

Tollak színes - kakas / gyöngytyúk
(Cikkszám 301745) lásd főkatalógus 303. oldal

Gombkeverék - modern
(Cikkszám 501894) lásd főkatalógus 300. oldal

Fagyöngyök - Ø 10 mm
(Cikkszám 700662.. kevert-99) lásd főkatalógus 602. oldal

Viaszozott pamutzsinór - Ø 1,5 mm
(Cikkszám 700943) lásd főkatalógus 605. oldal
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TAVASZ 37

 WINDOW COLOR

Ablakszörny

1 A motívumok körvonalait húzzuk 
meg kontúrfestékkel a window co-
lor festőfóliára. Kb. 2 órát hagyjuk 
száradni és utána fessük ki window 
color festékkel. 2 Kb. 24 óra múlva 
a motívumok megszáradtak, lehúz-
hatjuk a fóliáról és felragaszthatjuk 
az ablakra.

A gyerekek szeretnek Window Colorral dolgozni. Ha ezzel 
festenek, akkor az élmény kerül előtérbe és ennek megvan 
természetesen a látszata is.

Window Color-ral kontúrt is festhetünk.  
A motívum szélei elmosódottak lesznek.

TIPP

Window Color Clear - KREUL 
A megszáradt festék sima és kristály- 
tiszta, az optikai hatás festett üvegre  
emlékeztet. Figyelem: A szín válto- 
zik száradás után!
 

 

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20,  
piros-30, rózsaszín-40, v.zöld-51, sötétzöld-59, 
türkiz-63, sötétkék-69, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!  
50 19 42 .. 80 ml/üveg .................. 1.200,—

Window Color kontúrfesték - KREUL

Színek + számok:  
arany-18, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni! 
50 19 40 .. 80 ml/üveg .................. 1.200,—
 
Window Color csillám - KREUL
(Cikkszám 501941..) lásd főkatalógus 450. oldal

Malfolie Window Color, Mucki - KREUL
(Cikkszám 501948) lásd főkatlaógus 450. oldal

AL APANYAG

DEKALKOMÁNIA

Tavaszi hírnökök
Ilyen egyszerű:

A pillangót hajtsuk össze a vonalak 
mentén és fessünk window color 
festékkel egyik oldalára köröket, 
pöttyöket vagy vonalakat. Ezután 
nyomjuk össze könnyedén a szár-
nyakat, így visszük át a festéket 
egyformán a másik oldalra dekal-
kománia eljárással. A pillangót nyis- 
suk ismét szét és hagyjuk 24 órát 
száradni. Vágjuk le a fejet és a tarka 
pillangót rögzítsük a pillangótestre.  

AL APANYAG
Fa - pillangótest 
Alapanyag: fenyő 
Méret: kb. 7,5 cm
10 21 56 5 db/cs. ................................ 1.800,—

Pillangó - kemény PVC fólia

Méret: 21 x 17 cm 
Vastagság: 0,5 mm 
Szín: átlátszó
1 ív = 6 pillangó!
50 18 55 per ív ....................................... 680,— 
	 25	ív-től ................................... 640,— 
	 100	ív-től ................................. 570,—

Window Color készlet -  
KREUL 6 x 80 ml 
A megszáradt festék  
pasztőz és jól fedő. 
Tartalom: 
● 6 üveg egyenként 80 ml (hófehér, napsár 
 ga, cseresznyepiros, világoskék, világoszöld, 
 fekete kontúrfesték) 
● 1 speciális fólia 
● sablonok 
● 1 ötletfüzet
50 20 60 per készlet ........................... 5.640,—
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Fa - szélcsengő  
pillangó

Natúr, 3D hatás  
szépen kivágott  
részeknek köszönhe- 
tően, előrajzolt kontú- 
rokkal és akasztó- 
zsinórral, hangrudakkal. 
Motívumméret: kb. 9 cm 
Vastagság: kb. 5 mm 
Hangrúdhossz: kb. 7 cm 
Teljes hossz: kb. 24 cm
10 12 63 per db ...................................... 820,—

Fa - barkácskészlet  
pörgettyű

A gyerekek imádják a pörgettyűket. Itt először  
az elkészítés nyűgözi le őket, aztán a vidám 
tánc. Egyszerűen csak fessük le festékkel,  
dugjuk össze a részeket és rögzítsük ragasztó- 
val, már kezdődhet is a játék. A készlet 4 tömör, 
szépen leszabott és csiszolt farészt tartalmaz 
egy kis pörgettyű elkészítéséhez. 
TIPP: Faenyvet (cikkszám 400397) kérjük  
 hozzárendelni. 
Méret: Ø kb. 5,5 cm 
Magasság: kb. 5 cm
10 20 01 per db ...................................... 530,—

Fa - talpas fa

Gyönyörűszép fa,  
sok dekorációs  
alkalmazáshoz.
Magasság: kb. 20,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 48 per db ...................................... 850,—

Fa - csörgő

Csodás, kész Maracas (rumbatök) fából,  
éles és hangos hangzással. Egyedileg  
elkészíthető festéssel, ragasztással, stb.  
Így minden gyermek elkészítheti a saját  
csörgőjét, majd szórakoztatóan zenélhet.  
Kiválóan alkalmas születésnapi ajándéknak. 
Hangtest: Ø kb. 4 cm 
Teljes méret: kb. 15 cm
10 19 11 per db ...................................... 660,—

Kígyó - fa

Mozgatható kígyó, saját elkészítéshez,  
ideális szülinapokra, iskolai ünnepségekre, stb. 
A kezeletlen fa lefesthető színesceruzákkal, 
kifestőfilccel, vízfestékkel, akrilfestékkel. 
Hossz: kb. 49 cm
30 15 60 6 db/cs. ................................. 2.310,—

Fa - akasztós dísz pillangó

Nagyon masszív,  
natúr, drótcsápokkal,  
akrilgyöngyökkel  
és sifonszalag  
akasztóval. 
Méret: kb. 16 x 14 cm
10 12 17 per db ...................................... 680,—
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Tavaszi szellő

AL APANYAG

Fa - pillangótest
Kedves pillangótest drótcsáppal és akasztó-
val. A szárnyakat vagy tónuskartonból vágjuk 
ki és toljuk be vagy másolópapírból harmó-
nikahajtogatással szárnyakat alkothatunk és 
szintén betűzhetjük a testbe.  
Alapanyag: fenyő, nyers, simára eszter- 
 gált, bevágva 
Méret: kb. 7,5 cm
10 21 56 5 db/cs. ........................... 1.800,—

Pillangó - kemény  
PVC fólia
Méret: 21 x 17 cm 
Vastagság: 0,5 mm 
Szín: átlátszó
1 ív = 6 pillangó!
50 18 55 per ív .................................. 680,— 
 25 ívtől ............................... 640,— 
 100 ívtől ............................. 570,—

Repülő pillangó

Ilyen egyszerű:

A pillangót a festékcentrifugában 
higított festékkel festjük. Száradás 
után a fejet levágjuk és a pillangó-
testre ragasztjuk.
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Fa - fűzőló

Ez a ló nagyon könnyen elkészíthető: Először 
ízlés szerint fessük le a részeket és utána 
fűzzük őket össze. A sörény díszíthető felfűzött 
gyöngyökkel. Így zseniális módon egy egyedi 
háromdimenziós állat keletkezik, amivel klasszul 
lehet játszani. Ideális a legkisebbek finommo-
torikáját és a háromdimenziós gondolkodását 
fejleszteni. 
TIPP: Fűzéshez cipőfűzőket (cikkszám 102057)  
 és kongógyöngyöt (cikkszám 700860)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 15 x 16 cm 
Vastagság: 3 mm

10 20 36 per db ...................................... 570,—

Fa - dekoráció az élet virága

Csodaszép fakorong lézerezett „élet virága“ 
motívummal. A közkedvelt energetikai jelképpel 
olyan álomfogókat, függődíszeket és különböző 
dekorációkat készíthetünk, melyek nem csak 
szépek, hanem energiát is adnak.
Vastagság: 3 mm

Méret: Ø kb. 12 cm
10 22 34 per db ................................... 1.220,—
Méret: Ø kb. 18 cm
10 22 35 per db ................................... 1.390,—

Fa -  formák
Ezek a négyzetek extrém sokoldalúak. Tanuló- 
vagy memóriajáték, puzzle, alátét, csoportos 
bemutatkozás, stb. Számtalan csodás felhasz-
nálási lehetőség.
Vastagság: kb. 3 mm

Fa - négyzet

Méret: kb. 80 x 80 mm
10 22 28 10 db/cs. ............................... 1.020,—

Fa - hexagon

Méret: kb. 95,5 x 110 mm
10 22 27 10 db/cs. ............................... 1.250,—

Fa - szív / lóhere

Ezek a szép formájú szívek kedvünk szerint 
elkészíthetőek asztali névtáblának, szeretet- 
teljes köszöntőnek vagy alátétnek. Négy szív- 
ből lóhere készíthető, pl. csoportos bemutat- 
kozónak, kollázsnak vagy filcre ragaszt- 
va edény alátétnek. Különböző dekorációs 
lehetőségekhez, anyák napi ajándéknak, stb.
Nagy szív: kb. 98 x 90 mm 
Nagy lóhere: 200 x 200 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 26 4 db/cs. .................................... 480,—

Fa - virágcserép fényképkerettel

Egyénileg festhető, ragasztható és egy fénykép 
beletehető. Kivágás fóliabetéttel, fa hátlap el- 
fordítható rögzítésekkel. 3 különböző virág- 
forma egyenként 4 db. 
Méret: kb. 6,5 x 16,5 cm 
Kivágás: kb. 3 x 3 cm
10 19 12 12 db/cs. ............................... 5.750,—

Fadoboz - tolltartó

 

Fadoboz, 15 darabos tartalommal.  
Ideális festéshez és kreatív díszítéshez.
Tartalom: 
● 12 hatszögű színes ceruza 
● 1 vonalzó 
● 1 hegyező 
● 1 radírgumi

Ceruzavastagság: Ø 6,7 mm 
Ceruzabélvastag.: Ø 2,5 mm 
Ceruzahossz: 175 mm 
Fadoboz:  kb. 210 x 40 x 30 mm
50 23 20 per db ...................................... 950,—

Fa - összeilleszthető süni  
ceruzatartó

Nagyon könnyen összeilleszthető hétrészes 
süni. Egyedileg díszítve festékkel és tollakkal 
kedves íróasztali tartó készíthető, amelyben 
akár 18 ceruza is helyet kaphat. Felnőtt és 
gyerek is garantáltan örömét leli benne. Kiváló 
minőségű kivitelezés két alaplappal, hogy a 
ceruzák stabilan álljanak benne. Jobb tartás 
érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük.
TIPP: Orrnak fél fagolyót (cikkszám 101815)  
 kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 16 x 11,5 x 7 cm 
10 22 85 per db ................................... 1.190,—

TAVASZ 39

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

05___Fruehling_HU.indd   39 04.12.2019   15:48:51



Tavaszi varázs

TAVASZ40

AL APANYAG
Virágkoszorú akasztódísz Melissa - fa

Vintage virág- 
akasztódísz,  
pamutzsinórral,  
kétféle. Véletlen- 
szerű motívumválasztás.
Méret: Ø kb. 13 cm 
Vastagság: kb. 4,5 cm 
Szín: natúr / fehér
60 32 78 per db ..................................... 660,—

Szóródíszek virágok - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 3,2 – 5,5 cm 
Vastagság: kb. 4,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 71 60 db/cs. .............................. 3.210,—

Szóródíszek madarak -fa

Egyik odalon festett, 3D hatás, ideális szórni, 
ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 2 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 75 48 db/cs. ............................... 3.540,—

Szóródíszek Mago - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., hatféle és két színben.
Méret: Ø kb. 2,6 – 3,7 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / világoszöld
60 32 74 144 db/cs. ............................. 3.230,—

Lyukasztó XXL -  
kerek  
díszszegéllyel

Alkalmas  
200 g / m²  
vastagságú  
papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5 cm
40 10 90 per db ................................... 3.390,—
Motívumméret: kb. 6,35 cm
40 17 67 per db ................................... 4.420,—

Faszeletek natúr - nyírfa
A természetes anyagok mérete, alakja és minő- 
sége változó, és a szállítástól függően a meny- 
nyiségük kissé eltérhet. Kisebb repedések 
vagy kéregleválások előfordulhatnak.

Méret: Ø kb. 30 – 90 mm 
Vastagság: kb. 10 mm 
Tartalom: kb. 1 kg (természetesség miatt 
 kb. 40 – 80 db)
60 28 16 per cs. .................................. 3.010,—

Méret: Ø kb. 60 – 85 mm 
Vastagság:  kb. 8 mm
60 27 00 20 db/cs. .............................. 2.030,—

Fagolyó fél - bükkfa 
Nyers bükkfa,  
szépen esztergált,  
dobban polírozva. 
Méret: Ø kb. 10 mm
10 18 15 50 db/cs. ................................. 530,—
Méret: Ø kb. 20 mm
10 18 16 25 db/cs. ................................. 710,—
Méret: Ø kb. 30 mm
10 18 17 25 db/cs. .............................. 1.330,—

Akrilfesték Patio Paint
 

Vízálló akrilfesték bel- és  
külterületre egyaránt
Szín: fehér
50 12 82 01 59 ml/üveg ....................... 1.250,—

05___Fruehling_HU.indd   40 04.12.2019   15:49:01



TAVASZ 41
Szóródíszek virágok mini - fa

Divatos tavaszi színekben, ideális szórni,  
ragasztani, stb., három különböző színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. .................................. 570,—

Szóródíszek virágok Ambria - fa
 

Mindkét oldalon festett, ideális szórni,  
ragasztani, stb., kétféle két színben.
Méret: Ø kb. 2 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / fehér
60 32 73 48 db/cs. ............................... 1.160,—

Szóródíszek fantázia virágok - fa

Szép formájú virágok lézerrel vágott körvona- 
lakkal. Sokféle dekorációs- és barkácscélra. 
Kilencféle forma, mindenikből öt darab.
Méret: kb. Ø 2,8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm
60 31 87 45 db/cs. ............................... 1.020,—

Szóródíszek virág mix színes - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, ragaszta-
ni, stb., kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / világoszöld / világoskék
60 32 72 54 db/cs. ............................... 1.630,—

Szóródíszek virágok - textil
 
Nemes virágok, szépen  
kidolgozva, ideális szórni,  
ragasztani vagy felvarrni.
Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Szín: fehér 
Mosható: max. 40 °C-on
60 30 77 6 db/cs. .................................... 560,—

Pillangók dróton - tollas

Gyönyörű, intenzív  
színű pillangók,  
négyszínű ( sárga,  
narancssárga, pink,  
ibolyakék).
Méret: kb. 8 x 5,5 cm 
Teljes hossz: kb. 23 cm
60 31 82 24 db/cs. ............................... 4.380,—

Madár a házban - fa

Masszív, jó stabilitású ház, szélek, felirat és ma-
dár lefestve. A pontos vágásnak köszönhetően 
a kis madár kivehető, két színben. Véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: kb. 12 x 9,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm 
Szín: natúr / fehér / zöld
60 30 52 per db ........ 1.020,— helyett....800,—

Kosár kerek - vessző

Stabil kosár  
kettő füllel és  
fóliabetéttel, így  
friss virágokhoz  
is alkalmazható. 
Méret:  Ø kb. 15 cm 
Magasság:  kb. 8 cm 
Teljes magasság: kb. 11 cm
60 13 97 per db ...................................... 560,—

Kosár ovális füllel - vessző

Méret:  kb. 16 x 21 cm 
Magasság:  kb. 8,5 cm 
Teljes magasság:  kb. 17 cm
60 14 05 per db ................................... 1.700,—

Pamutzsinór készlet - Ø 2 mm

Hossz: kb. 50 m tekercsenként 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Szín: rózsaszín / pink / világoszöld /  
 menta / türkiz / szürke
60 31 58 6 tekercs/cs. ......................... 4.370,—

Szalagkészlet kockás - 9 mm

Különböző kockás szalagok szőtt peremmel, 
egymáshoz illő színekben, egyenként 10 m.
Szín: pink / fehér, világoszöld / fehér,  
 kék / fehér, lila / fehér,  
 szürke / fehér 
Szélesség: 9 mm
60 31 54 5 Spulen/cs. ......................... 5.030,—

Rojtos szegély - 15 mm

Szélesség: kb. 15 mm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 40 °C-on
50 21 98 10 m/Spule ........................... 2.700,—

Filcszalag fű - 20 mm

Hossz: 2 db, egyenként kb. 100 cm 
Magasság: kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
60 04 84 per cs. ...................................... 710,—

Futó juta - 300 mm

Természetes jutaszalag, szép egyenletesen 
szőtt minőségben.  A széle be van szegve, így 
nem rojtolódik ki. Ideális és praktikus hímzés- 
hez: a kívánt hosszúságot csak levágni.  
Asztali dekorációnak is kiválóan alkalmas  
mintás szalagokkal kombinálva.
Szín: natúr 
Szélesség: 30 cm
60 32 89 2,5 m/tekercs ....................... 2.180,—

05___Fruehling_HU.indd   41 04.12.2019   15:49:36



 AJTÓKOSZORÚ KÉSZÍTÉSE

Tekerni,  
tépni,  
ragasztani
Ilyen egyszerű:

Különböző színű Washi Tape ra-
gasztószalagot a hungarocellka- 
rikára ragasztunk. A gomba akasz- 
tós díszt egy gombostűvel rögzít-
jük vagy a madzagot levágjuk és 
hőragasztópisztollyal felragasztjuk. 
Egy kedves felirattal a koszorút 
különlegessé varázsolhatjuk. Egy 

TAVASZ42

AL APANYAG
Gomba akasztós dísz - fa 
Méret: kb. 9,7 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Teljes hossz: kb. 18,5 cm 
Szín: piros / fehér
60 09 72 per db ..................................... 270,—

Pamutszalag  
készlet - 15 mm
Matt, pasztellszínű  
szalagok szőtt perem- 
mel, egymáshoz illő  
színekben, egyenként 5 m.
Szín: rózsaszín / világoskék / menta- 
 zöld / orgona / világosbarna 
Szélesség: 15 mm
60 32 61 5 tekercs/cs. ........................ 3.770,—

Hungarocellkarika

Külső: Ø kb. 250 mm 
Vastagság: kb. 50 mm
30 01 61 per db ...................................... 370,—

Szóródíszek virágok - filc 
Szépen stancolva, ideális  
szórni vagy ragasztani,  
hatféle. 
Méret: kb. 3,5 és 5 cm  
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: sárga / narancssárga / pink /  
 türkiz / kék / lila
60 32 40 200 db/cs. ............................. 2.480,—

Washi Tape 
Kézzel nagyon könnyen  
szakítható rizspapír- 
ragasztószalag.  
Geometria
Szélesség: 3 x 15 mm és 1 x 5 mm,  
hossz: egyenként 10 m
40 19 09 4 tekercs/cs. ........................ 2.020,—

Uni készlet

Szélesség: 15 mm, hossz: egyenként 5 m
40 20 51 14 tekercs/cs. ...................... 2.310,—

Masnikészítő

Masnik - egyszerűen vagy rafináltan - lenyűgöző hatást gyakorol a készítőjére. Az ajándékokat 
különlegessé, a családi ünnepségeket csillogóvá alakítják, elvarázsolják a karácsonyi időszakot 
és a mindennapi életben is elképzelhetetlenek. Már az első próbálkozásoknál meggyőződhetünk 
a masnikészítő nagyszerűségéről. Nagyon sok formázási lehetőséget kínál. Lehetséges egyszeri, 
dupla vagy háromszoros masnit kötni különböző méretben és többféle szalaggal. Rózsakészítővel - 
rózsakészítőrúd az ünnepélyes rózsafejek készítéséhez.
Tartalom: 
● egy alaplap (kb. 28 x 10 x 1,5 cm) 
● 12 rúd (kb. 0,8 x 9,5 cm) 
● 1 rózsakészítőrúd (kb. 0,8 x 15 cm) 
● lépésről lépésre leírás
60 19 12 per cs. ...................................................................................................................... 5.390,—
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Jutaszalag finom - 10 / 40 mm

Szín: natúr
Szélesség: 10 mm
60 27 89 15 m/tekercs ........................ 1.680,—
Szélesség: 40 mm
60 27 90 15 m/tekercs ........................ 3.370,—
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A sablont a webáruházban találja:  
Barkácstipp: Papír, karton & papkarton /  
Ajtókoszorú készítése

S ABLONfelirat, vagy húsvéti koszorú vagy 
csak egyszerűen szalaggal díszítve, 
a koszorú mindig egy szembetűnő 
és rabulejtő.
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TAVASZ 43
Matrica - Virágok

Méret: Ø kb. 3,5 cm 
Mennyiség: 450 matrica
40 20 45 per tekercs ........................... 1.360,—

Matrica - Virágocskák

Méret: kb. 0,6 – 1,5 cm 
Mennyiség: 220 matrica
40 20 62 per cs. ...................................... 830,—

Matrica - Pillangók

Méret: kb. 1,2 – 3,5 cm 
Mennyiség: 48 matrica
40 20 52 per cs. ...................................... 400,—

Dizájn matrica - Pillangó
 
 
 
 
 

Műanyag matricák ezüst fém-hatással.
Méret: kb. 0,7 – 3,5 cm 
Mennyiség: 63 matrica
40 16 03 per cs. ...................................... 740,—

Kristálykövek - virágok

Akril kristálykövek, különböző színekben és 
méretekben, ideális üdvözlőkártyák, meghívók, 
barkácsmunkák, Scrapbooking, pólók, sapkák 
stb. díszítéséhez. 
TIPP: Kristálykőragasztót (cikkszám 400354)  
 kérjük hozzárendelni.
Méret: kb. 5 – 18 mm 
Mosható: max. 30 °C-on
40 14 40 200 db/cs. ................................ 950,—

Flitter virágok

Sokoldalúan felhasználható virágformájú 
flitter, négyféle. A közepén található furatnak 
köszönhetően nem csak tűzhetjük, hanem  
fűzért is felfűzhetünk, tündéreket, stb.  
készíthetünk.
TIPP: Hozzáillő gombostűt (cikkszám 501102  
 vagy 500216) kérjük hozzárendelni!
Méret: Ø kb. 10 – 20 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm 
Mennyiség: kb. 6.300 db 
Szín: színesen irizáló
30 17 49 per cs. ................................... 2.150,—

Pomponok - színes

Puha zseníliagolyók, vegyes élénk színekben.
Méret: Ø kb. 15 mm
30 18 51 kb. 60 db/cs. ......................... 1.000,—

Szóródíszek virágok - filc

Szépen stancolva, ideális szórni  
vagy ragasztani, hatféle.
Méret: kb. 2,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: piros / kék / sárga / zöld /  
 rózsaszín / narancssárga
60 32 39 200 db/cs. ............................. 2.350,—

Filc matricák - tavasz

Öntapadó,  
hét színben. 
Méret: kb.  2,5 – 7 cm 
Vastagság: 150 g / m2 
Mennyiség: kb. 150 db
30 17 07 per cs. ................................... 1.600,—

Szóródíszek előnyös csomag  
pillangók - filc

Szépen stancolt, ideális szórni vagy ragasztani, 
háromféle. 
Méret: kb. 3,5 cm (kb. 100 db),  
 kb. 5 cm (kb. 100 db) 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: rózsaszín / pink / magenta
60 26 27 per cs. ................................... 2.370,—

Mozaik - matrica 
Ezekkel az innovatív öntapadó mozaikmat- 
ricákkal egyszerű módon (ragasztás és fugá- 
zás nélkül) szép mozaikhatások keletkeznek.  
A matricák majdnem minden felületen tapad- 
nak pl.: papír, fa, üveg, stb. Egy csipesz a  
ragasztásnál nagyon segítőkész lehet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méret: kb. 8 – 14 mm
Színek + számok:  
piros / rózsaszín / pink-30, almazöld / smaragd /  
citrom-50, világoskék / sötétkék / királykék-60,  
levendula / szilva / lila-70 
A színek számát kérjük megadni!
30 12 26 .. 138 db/cs. ............................ 700,—

Pillangó - kemény  
PVC fólia

Méret: 21 x 17 cm 
Vastagság: 0,5 mm 
Szín: átlátszó
1 ív = 6 pillangó!
50 18 55 per ív ........................................ 680,— 
 25 ívtől ..................................... 640,— 
 100 ívtől ................................... 570,—
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TAVASZ44
Hímzőmotívum -  
virág

A virágot díszíthetjük gyapjúval, hímzőcérnával, 
aranyfonallal, dróttal vagy szaténszalaggal és 
gyöngyökkel. Szépen stancolt, mindkét oldal 
fehér, ideális festeni vagy ragasztani. 
Méret: Ø kb. 21,7 cm 
Korongméret: Ø kb. 9,5 cm 
Furat: Ø kb. 3 mm 
Vastagság: 1400 g / m2

1 ív = 2 rész! (külső és belső rész)
40 16 71 per ív ........................................ 370,— 
 10 ívtől ..................................... 340,— 
 100 ívtől ................................... 320,—

Tekercselt virágok - stancolt ívek

Nyomtatott, előstancolt kartonvirágok, amelyek 
gyapjúval, hímzőfonallal, aranyfonallal vagy 
szaténszalaggal körbetekerhetőek. A különböző 
méretek jól illenek egymásra és használattól 
függően 4 – 10 virág készíthető el.
Méret: Ø kb. 3 – 13,5 cm 
Szín: színes 
Vastagság: 400 g / m2

1 ív = 18 rész! (virágok és korongok)
40 20 32 per ív ........................................ 440,— 
 10 ívtől ..................................... 410,—
 50 ívtől ..................................... 340,—

Fotókarton - virágok

Fotókartonból, különböző méretben és színben. 
Méret: Ø 16, 22 és 28 mm 
Vastagság: 300 g / m2

40 17 08 kb. 3.600 db/cs. .................... 2.610,—

Söralátét -  
hullámos szegéllyel

 

Csodás barkácsötlet, mint például papírvirágnak 
vagy különböző állatoknak. Nyomtatlan.
Méret: Ø kb. 10 cm
40 21 51 100 db/cs. ............................. 1.840,—

Stancolt kartonrész  
figura vetőedénnyel

Ideális készlet barkácsoláshoz és zsázsa veté-
séhez. A figura egyedileg elkészíthető festékkel 
vagy papírral. Tegyük a földet és a magokat a 
vetőedénybe. Ha elegendő nedvességről gondos-
kodunk, akkor pár nap múlva már le is arathatjuk.
TIPP: Bio kerti zsázsa (cikkszám 301612) és  
 kókusz- duzzadó tabletta  
 (cikkszám 301647) rendelhető.
Méret: kb. 12 x 8 x 19,5 cm 
Edény mérete: kb. 11 x 8 x 2,5 cm 
Vastagság: kb. 175 g / m2 
Szín: fehér
40 20 27 6 db/cs. ................................. 1.310,—

Magcsomag -  
bio kerti zsázsa

Vetés:  beltéren egész évben,  
 kültéren: márciustól szeptemberig  
Betakarítás:  egész évben júniustól októberig 
Tartalom: kb. 100 g / cs., (1 g kb. 2 db  
 Ø 55 mm-es virágcseréphez)
30 18 88 per cs. ...................................... 990,— 
 5 cs.-tól .................................... 950,—

Elkészítési példa
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Egy szivár- 
ványt kapsz 
ajándékba
AL APANYAG

10 30 52 62

74

20

Kötőfonal Quickstep - ELISA
Hossz: kb. 57 m 
Tűvastagság : 6 – 7 
Alapanyag: 25 % gyapjú és 75 % poliakril 
Mosható: max. 30 °C-on 

Színek + számok:  
sárga-10, neonnarancssárga-20,  
piros-30, neonzöld-52, aqua-62, lila-74 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 75 .. 50 g/gombolyag ................. 740,—

Vízfesték szivárvány  
készlet - ARISTO 
Tartalom: 
● 8 festéktabletta Ø 44 mm  
 (sárga, narancssárga, piros,  
 pink, ibolyakék, kék, sötétzöld és almazöld) 
● 2 festőszivacs
50 17 36 per db .................................. 4.250,—

Hímzőmotívum -  
szivárvány

A szivárványt  
kötőfonallal, hímzőfonallal, aranyfonallal, 
dróttal vagy szaténszalaggal és gyöngyökkel is 
díszíthetjük. Szépen stancolva, ideális festeni 
vagy ragasztani.
Méret: kb. 22 x 15 cm 
Furat: Ø kb. 4 mm 
Vastagság: 600 g / m²
40 21 53 per db ..................................... 270,— 
 10 db-tól ................................. 260,— 
 100 db-tól ............................... 220,—

Hímzőtű - műanyag
 
Hossz: 6,5 cm
40 14 14 32 db/cs. ................................. 820,—
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TAVASZ 45

 KÖRKÖRÖS SZÖVÉS

Mutatós alátét

1 A kör szövőkeretre feszítsünk  
viszkóz háncsot, a szálat mindig 
egyenesen a szemben levő fu-
ratba kell fűzni és kell kifeszíteni.  
Figyelem: ne feszítsük túl, hogy a 
háncs szövés közben ne szakad- 
jon el. Ha mégis egyszer elsza- 
kadna, akkor kössünk rá egy- 
szerűen egy új háncsszálat 
és a csomót hagyjuk alul.   
2 A háncsszálat fűzzük be egy 
szövőtűbe és ennek segítsé- 
gével a felvetőfonal alatt illet- 
ve felett váltakozva húzzuk a kö-
zepe felé. A következő körben a 
szövőszál, amely az előbbiben 
a felvetőfonalon volt, most alatta 
van. 3 Ha elfogyott a szővőszál, 
akkor vagy ugyanazzal a szín- 
nel dolgozhatunk tovább vagy  
akár színt is válthatunk. Ehhez  

tegyük a szál végét a munka- 
darab alá és az új szállal kezd- 
jük el a szövést kb. hat felve- 
tőfonnallal előbb, a végét te- 
gyük ugyancsak alulra. 4 Az új  
szálat ugyanúgy beleszőjjük, 
mint a régit, csak így lesz az  
átmenet egyenletes. Az alátét  
legyen kb. 11 cm-es nagyságú. 
5 A szövőszál végét húzzuk a 
hátoldalon a lehető leghosszabb- 
ra, figyeljünk arra, hogy az első  
oldalon ne látszódjon semmi.  
A szőttest vegyük le a keretről,  
a felvetőfonalat vágjuk le belül  
a keret mellett. Mindig csomóz- 
zunk össze két szálat egymás- 
sal, varrjuk el a hátoldalon és  
vágjuk le minden véget. Meg is 
szőttük a divatos alátétünket, ami 
bármikor kéznél lehet!  3 5

A kör alakú szövőkerettel és színes hánccsal élénk színű  
alátéteket készíthetünk, hogy a tavasziasan megterített 
asztalt egyedivé tegyük.

Kör szövőkeret
Made in Germany.  
25 furattal, szövő- 
tűvel és részletes  
leírással.  
Méret: Ø kb. 21 cm 
Furat: Ø kb. 4 mm
50 11 16 per db ............................. 1.590,—

Szövőtű - PRYM
 
 
 
Szövéshez és fonáshoz,  
letompított heggyel. 
Hossz: kb. 15 cm  
Fok: kb. 16,5 x 1,5 mm
50 02 29 per db ................................ 390,— 
 25 db-tól ............................ 340,—

Viszkóza háncs - fényes
 
 

Egy darabban, egyforma széles, nem fakul, 
szárazon feldolgozni, nincs hulladék. 
 

 
  
Hossz: kb. 30 m
Színek + számok: 
fehér-01, banánsárga-16, narancssárga-20, 
élénkpiros-30, pink-43, smaragdzöld-50, 
világoszöld-51, óceánkék-63, királykék-65 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 46 .. 30 m/köteg ..................... 560,—

AL APANYAG

A szövőkeretet estleg egy méretben hozzáillő 
kartonkorongra vagy söralátétre (cikkszám 
400765) is ragaszthatjuk stabilizálás céljából. 

TIPP
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TAVASZ46
 ESERNYŐ  
 FESTÉSE

Rainy 
day!

1 Először is aktiváljuk az új fényes 
lakk kijelölőt úgy, hogy zárt hegy- 
gyel erősen felrázzuk. Vegyük le a 
kupakot és egy nedvszívó papíron 
néhányszor pumpáljuk addig, 
amíg a tintát a hegyen nem látjuk.  
2 A sablont nyomtassuk A4-es mé-
retben ki és az esernyő belsején ra-
gasztószalaggal rögzítsük. Fényes 
kijelölővel a szöveget és a kívánt 
mintát az esernyőre rajzoljuk.

Egy sajátkezűleg 
barkácsolt 
esernyővel a séta 
az esőben csakis 
szórakozás lehet! 

Különböző sablonokat itt talál: 
www.edding.com Ideen / Schablonen.

S ABLON

AL APANYAG

Esernyő - gyermek
Méret: Ø kb. 69 cm 
Hossz: kb. 54 cm 
Szín: fehér
50 09 15 per db ............................. 1.510,— 
 50 db-tól ......................... 1.380,—

Esernyő - automata

Méret: Ø kb. 102 cm 
Hossz: kb. 83 cm 
Szín: fehér
50 09 06 per db ............................. 2.750,— 
 36 db-tól ......................... 2.570,—

Fényes lakk kijelölő - EDDING
Tollvastagság:  Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm

Vonalszélesség:  kb. 0,8 mm (kerek hegy) 
Szín:  fekete
50 22 96 90 per db ......................... 1.320,— 
 10 db-tól ..................... 1.240,—

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm 
Szín:  fehér, arany, ezüst
50 20 74 3 db/cs. ........................... 3.570,—

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm 
Szín:  sárga, narancssárga,  
  rózsaszín, piros, zöld,  
  kék, világoskék, ibolya- 
  kék, barna, fekete
50 22 97 10 db/cs. ....................... 12.440,—

Ilyen egyszerű:

A Silk Clay vagy Foam Clay 
modellezőmasszát a kívánt alaplap-
ra nyomjuk. A mintát esetleg egy ce-
ruzával előrajzolhatjuk. Sima élnek 

a masszát egy vonalzóval, enyhén 
simára nyomkodjuk. Az elkészült  
darabot egy éjszakán keresztül 
száradni hagyjuk. 

 MODELLEZÉS  
 SILK CLAY ÉS FOAM CLAY-VEL

Tavaszi virágok

AL APANYAG
Silk Clay Basic készlet - gyurma 
levegőn száradó

Tartalom:  
● 10 tégely egyenként 40 g, fehér, neonsárga, 
 neonnarancssárga, narancssárga, rózsaszín, 
 neonpink, világoszöld, neonkék, kék, lila színben
30 17 25 10 db/cs. .............................. 4.760,—

Foam Clay Basic készlet - modellező 
massza levegőn száradó

Tartalom:  
● 10 tégely egyenként 35 g, fehér, sárga,  
 neonsárga, neonnarancssárga, piros, neon- 
 pink, neonzöld, kék, neonlila, fekete színben
30 17 87  10 db/cs. .............................. 3.910,—

MDF - Alátét négyzet

Vastagság: kb. 7 mm 
Mélyedés: kb. 4 mm
10 12 53 kb. 11 x 11 cm, per db ............ 630,— 
10 23 17 kb. 20 x 20 cm, per db ......... 1.280,—

Papírmasé - akasztós virág
  
 
Méret: Ø kb. 7,2 cm 
Vastagság: kb. 1,5 cm
40 07 19 per db ..................................... 150,—
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TAVASZ 47

 FESTÉS LAKKFILCEKKEL & 
 KIJELÖLŐKKEL

Filigrán  
pitypang

1 Egy ceruzával a virágok körvo-
nalait nagyjából meghúzzuk halvá- 
nyan egy színes kartonra. 2 Fekete 
filctollal vagy fényes lakkkijelö- 
lővel fessük ki a pitypangot, a szir-
mokat és a leveleket, esetleg a még 
látható ceruzavonalakat óvatosan 
radírozzuk ki. 3 A kartont vágjuk ki  
a megfelelő méretre, hogy ráragasz- 
szuk az üdvözletre, ajándék kísérőre 
vagy egy képre.  

A gyermekláncfű motívumok 
nagyon közkedveltek és sok- 
féle alkalomra használható- 
ak. Üdvözletekre, ajándék- 
kísérőre vagy képekre is hasz-
nálhatjuk. 

Elkészítési minta
© frechverlag GmbH

AL APANYAG
Lettering készlet  
kezdőknek -  
Tombow

Tartalom: 
● 2 filctoll ABT Dual  
 Brush Pen black és cool grey színekben  
● 1 kenődésmentes ceruza MONO 100 (3H)  
● 1 kalligráfiatoll Brush Pen Fudenosuke 
● 1 alkoholos tűfilc MONO twin 
● 1 radírgumi MONO XS 
● útmutató
50 21 86 6 db/cs. ................................ 5.330,—
 
Színes karton 220 g / m²
(Cikkszám 401517.. fehér-01, fekete-90, szürke-91) lásd 
főkatalógus 338. oldal

Transparenspapír - UNI extravastag
(Cikkszám 40149801) lásd főkatalógus 345. oldal

Szétnyitható kártya - DIN A6 borítékkal
(Cikkszám 400159) lásd főkatalógus 356. oldal

Szétnyitható kártya - DIN A5 boríték nélkül
(Cikkszám 400805) lásd főkatalógus 356. oldal

Képkeret - négyzet vagy téglalap
(Cikkszám 400864 oder 400865) lásd főkatalógus 397. o.

Másolópapír / pauszpapír - KREUL
(Cikkszám 400300) lásd főkatalógus 335. oldal

Fényes lakk kijelölő - EDDING
Erősen fedő kijelölő szagtalan tintával. 
Időjárásálló és nem fakul.

Tollvastagság: Ø 10 mm 
Tollhossz: 135 mm

Vonalszélesség: kb. 0,8 mm (kerek hegy) 
Színek + számok: 
fehér-01, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 96 .. per db .............................. 1.320,— 
 10 db-tól/szín .................. 1.240,—

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm 
Szín:  fehér, arany, ezüst
50 20 74 3 db/cs. ................................ 3.570,—

Fa - hímzőkártya Wish

Egy lelkesítő hímzőkártya. Minőségi fából  
lézervágott szegéllyel és szép motívummal 
és felirattal. Tetszés szerint hímezhető.  
A gombok is és más díszítőrészek is ki-
varrhatóak.  
Hímzőfurat: Ø kb. 2 mm 
Tűajánlás: varrótű tompa  
 (cikkszám 500199) 
Fonalajánlás: fonal Easy  
 (cikkszám 501471..)  
 vagy pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 84 per db ................................ 430,—

TER MÉK -  TIPP
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TAVASZ48

vonalúan rózsaszín és lila víz- 
festékkel. A második lépésben 
dolgozzuk ki a leveleket és a köz- 
tes felületeket. 4 Végül írjunk 
egy brush lettering feliratot a 
képre.

Ebben a virágkoszorúban össze- 
olvadnak a vízfestékek és a tűfilc.   
tűfilccel kezdünk és színes víz- 
festék akcentusokkal folytatjuk. 
Fontos, hogy a tűfilc vízálló és 
kb. 0,2 – 0,4 mm vastag legyen.
1 Körzővel rajzoljunk egy nagyobb 
kerek formát az akvarell papír- 
ra. Gondoljunk ki és vázoljunk  
fel virágokat és leveleket. 2 Vagy  
a tűfilccel rajzoljunk tovább, vagy 
dolgozzuk ki előszőr ceruzá- 
val és utána húzzuk meg a vo- 
nalakat tűfilccel. 3 A ceruza- 
vonalakat radírozzuk ki jól, a  
virágokat pedig fessük ki nagy- 

2 trend - Watercolor & Handlettering - egyesítve menő, 
légiesen-könnyű kombinációkban. Bemutatjuk, hogy  
mi lehetséges az akvarell, brush pen és tűfilc használatával.    

 AKVARELL MŰVÉSZET

Flower girl

Elkészítési minta  
Watercolor meets Handlettering © frechverlag GmbH

1

AL APANYAG

Akvarell tömb

Vastagság: 200 g / m² 
Szín: fehér, nyers felület
50 02 76 24 x 32 cm, 10 lap/tömb .. 1.110,— 
50 02 77 30 x 40 cm, 10 lap/tömb .. 1.500,—

Alkoholos filc S/0,4 mm - STAEDTLER 

Szín:  fekete 
Vonalszélesség: S / 0,4 mm
50 19 85 per db ................................ 610,—

Vízfesték - Gouache Studio  
CARAN D‘ACHE
 
Tartalom: 
● 14 különböző  
 festék 
● 1 tubus fedőfehér 10 ml  
● 1 ecset
50 07 96 per db ............................. 8.810,—

MDF - felírótábla

Méret: kb. 230 x 340 mm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 04 per db ................................ 950,—
Grafitceruza Trigraph - JOVI HB
(Cikkszám 500711) lásd főkatalógus 418. oldal

Aqua Paint Marker alapcsomag XXL,  
Solo Goya - KREUL
(Cikkszám 502170) lásd főkatalógus 412. oldal

Brushpen készlet - EDDING
(Cikkszám 502183) lásd főkatalógus 413. oldal

Akrilfestő ecsetkészlet - HOBBYSTAR
(Cikkszám 200654) lásd főkatalógus 226. oldal

Akrilfestőecset lapos és 
akrilfestőecset Studio
lásd főkatalógus 225. oldal

SZER SZ ÁM

2
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a hordozófóliára és tisztítsuk meg. 
Így többször is használhatjuk.  
4 A pecséttel nyomtassunk nevet 
vagy feliratot: a festéket ecsettel 
vagy sablonozóecsettel kenjük rá 
a pecsétre, utána nyomtathatunk. 
Távolítsuk el a papírt. 5 Rögzítés: 
fixáljuk hátoldali vasalással, vagy 
hagyjuk levegőn száradni (pár na-
pot). 6 Az ékszerköveket rögzít-
sük ékszerkőragsztóval. Mosható 
30°C-ig, ajánlatos zsákban mosni, 
a fonákján vasalható.

Gyönyörű póló kis és nagy álmodozóknak! 
Sablonként használjunk egy nagy mandala matricát.

1 Az appretúra eltávolításához  
mossuk ki a pamuttermékeket  
öblítő nélkül, hagyjuk megszáradni 
és vasaljuk ki. Tegyünk a két réteg 
közé papírt, hogy a festék ne szi- 
várogjon át. A használni kívánt tex- 
tilfestéket készítsük elő egy kis tál-
ban. 2 Az öntapadó matricát he-
lyezzük a textilre és nyomjuk rá.  
A festéket kenjük fel egy sablono-
zó ecsettel. Minden színhez hasz- 
náljunk külön ecsetet. 3 Távolít-
suk el a matricát, helyezzük vissza  

FESTÉS TEXTILRE

Álomfogó póló

AL APANYAG

01 12 13 20 31

33 43 53 5439

60 65 7059 89

90

Textilfesték világos  
anyagokhoz,  
Javana - KREUL

FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk!
 
 
 
 
 

Színek + számok:  
fehér-01, citromsárga-12,  
aranysárga-13, narancssárga-20, világos- 
piros-31, kárminpiros-33, bordó-39, pink-43, 
májuszöld-53, briliánszöld-54, sötétzöld-59, 
azúrkék-60, királykék-65, ibolyakék-70, 
levendula-75, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 26 .. 50 ml/üveg .................. 1.170,— 
50 22 75 ..  250 ml/flakon .............. 2.690,—

Matrica - Mandala I

Méret: Ø kb. 19 cm és 4,5 x 4,5 cm 
Mennyiség: 1 kör és 4 sarok
40 18 11 per ív .................................. 340,—

Matrica - Mandala II

Méret: Ø kb. 19 cm und 6 x 6 cm 
Mennyiség: 1 kör és 4 sarok
40 18 12 per ív .................................. 340,—

Festősablon  
öntapadó - Tollak

Sablonméret: 11,5 x 20,5 cm 
Mennyiség: 5 különböző motívum
50 19 25  per db ................................ 710,— 
  ab 5 db ............................... 610,—

Szivacsecset - készlet

Ecsetméret: Ø kb. 40, 28, 20 és 12 mm
20 06 66  4 db/cs. .............................. 600,—

Fa pecsétnyomó készlet -  
ABC

Méret: Ø kb. 2 cm 
Betűméret: kb. 1,2 x 1,5 cm
40 17 92  26 db/cs. ......................... 3.320,—
Festék- és mindenes tálka
(Cikkszám 500667) lásd főkatalógus 448. oldal

Kristálykövek - szögletes & kerek
(Cikkszám 401438) lásd főkatalógus 544. oldal

Kristálykőragasztó
(Cikkszám 400354) lásd főkatalógus 544. oldal

Póló - fehér
lásd főkatalógus 524. oldal
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SZITANYOMÁS TEXTILRE

Festék és textil találkozik

A textíliát nyomtatás előtt mos-
suk ki öblítő nélkül és vasaljuk ki.  
1 A kívánt motívumot rajzoljuk át 
sablonalapanyagra, pl. papírra 
és vágjuk ki egy szikével. Készít- 
hetünk negatív vagy pozitív  
sablont. A negatív sablonhoz a  
vonalakat és a formákat vág-
juk ki, ezek a részek maradnak  
a későbbiekben fehérek, a többi- 
re pedig a kívánt színekkel nyom- 
tatunk. A pozitív sablonhoz meg- 
hagyjuk a vonalakat és a formá-
kat, de a többi részt eltávolítjuk.  
2 A sablont ragasszuk takarós-
zalaggal a szita lapos oldalára.  
A szitát fektessük a lapos olda- 

lával a textilre. 3 A szita felső szé- 
lére húzzunk egy kb. 1 cm 
szélességű festékvonalat, a fes- 
téket egy raklival, nyomás nélkül, 
húzzuk fentről lefele, a motívum  
felett. A festék a szita minden  
nyomtatandó részét kell fedje.  
Végül a raklit állandó nyomás- 
sal húzzuk le fentről mégegyszer  
a motívumon, csak így lesz a fes- 
ték egyenletesen az anyagra  
felkenve. Végül távolítsuk el a  
szitát óvatosan. Minden nyom- 
tatás után mossuk ki a szitát víz- 
zel és hagyjuk megszáradni.  
4 Száradás után fixáljuk a textilt 
a sütőben (8 perc / 150 °C) vagy  

A szitanyomásnál, egy rakli segítségével a finom szitán 
átnyomjuk a nyomtatófestéket a textíliára. Saját készítésű 
papírsablonokkal lefedjük azokat a részeket, ahova nem 
kívánunk nyomtatni.

Helyezzünk papírt a két textílréteg közé 
festéskor. A festéket használat előtt keverjük 
jól fel. A munkaeszközöket használat után 
rögtön tisztítsuk meg. Különleges akcen-
tusokat és átmenetes hatásokat a Fashion 
- MARABU textilsprayvel (cikkszám 501700 
különböző színekben) érhetünk el.

TIPP

Szitanyomó készlet textíliákhoz Textil 
Screen Printing - MARABU

FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk!
Fixálás: fonákján vasalva 3 percig  
 pamutfokozaton vagy sütőben  
 melegítve 8 percig 150 °C-on 
Mosható: 40 °C-on, mindig fonákján  
 mossuk

Tartalom:  
● 1 szitanyomókeret  25 x 19 cm 
● 1 rakli 10,3 x 7,3 cm 
● 1 festőkés 18 cm 
● 100 ml Textil Print - MARABU   
 koromfekete
50 22 84 per cs. ............................. 5.410,—

Textil szita- & magasnyomófesték  
világos & sötét anyagokhoz,  
Textil Print - MARABU

Információ lásd jobbra 51. oldal.
50 22 79 .. 100 ml/doboz .............. 1.900,—
 
Pamuttermékek
webáruházunkban Textil / pamuttermékek

AL APANYAG

Szitanyomókeret - MARABU
(Cikkszám 502278) lásd főkatalógus 538. oldal

Szitanyomó rakli - műanyag
(Cikkszám 301889) lásd főkatalógus 538. oldal

Spatula / barkácsfa
(Cikkszám 101187) lásd főkatalógus 133. oldal

SZER SZ ÁM

VIDEÓ

3 percet vasaljuk fonákján gőz  
nélkül. Rögzítés után a nyomta- 
tás max. 40 °C-on mosható.
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TAVASZ 51

 LINÓNYOMÁS TEXTILRE

Nyomdaműhely

A textíliát nyomtatás előtt mos-
suk ki öblítő nélkül és vasaljuk ki.  
1 A saját készítésű nyomtatólap- 
hoz húzzuk át a kívánt motívu- 
mot transzferpapír és ceruza 
segítségével a Softcut linólapra  
(a szuperpuha pecsétnyomó tömb- 
re) és dolgozzuk ki egy vágó- 
szerszámmal. A linó - kecskeláb 
jó a keskeny vonalakhoz, a lapos 
linóvésővel pedig a széles vo- 
nalakat és a nagy felületeket dol-
gozhatjuk ki. FIGYELEM: a motí- 
vum mindig fordítva lesz nyom-
tatva. Ez akkor különösen fontos,  
ha feliratokkal dolgozunk. Ne vág-
junk túl mélyre, hogy a nyomta- 
tólap maradjon stabil és ne le- 
gyen törékeny. 2 A festőhengert 
merítsük festékbe, hengereljük  

a nyomtatólapra úgy, hogy egy  
vékony festékréteggel vonjuk be.  
3 A nyomtatólapot helyezzük a tex-
tilre és kis erővel nyomjuk rá. Emel-
jük fel óvatosan a lapot és távolít- 
suk el. A nyomtatólapot mielőbb  
tisztítsuk meg vízzel és hagy- 
juk megszáradni. 4 Száradás 
után fixáljuk a textilt a sütőben  
(8 perc / 150 °C) vagy 3 percet va-
saljuk a fonákján gőz nélkül. Rög- 
zítés után a nyomtatás max. 40 °C-
on mosható.

A magasnyomás egy olyan eljárás, amely folyamán  
kevés kellékkel textíliára nyomtathatunk. A motívumot  
belefaragjuk a Softcut linólemezbe és  
így sokszorosítjuk.  

Helyezzünk papírt a két textílréteg közé 
festéskor. A festéket használat előtt keverjük 
jól fel. A munkaeszközöket használat után 
rögtön tisztítsuk meg. Különleges akcen-
tusokat és átmenetes hatásokat a Fashion 
- MARABU textilsprayvel (cikkszám 501700 
különböző színekben) érhetünk el.

TIPP

Magasnyomás készlet textíliákhoz 
Textil Soft Linol Print & Colouring - 
MARABU

FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk!

Fixálás: fonákján vasalni 3 percet pamut- 
 fokozaton vagy sütőben 8 percig  
 150 °C-on  
Mosható: max. 40 °C-on, mindig a fonákján  
 mossuk!
Tartalom:  
● 1 szivacshenger  60 mm 
● vágószerszám 2 pengével,  
 2-es és 5-ös méret 
● 1 soft nyomtatólemez 155 x 90 x 7 mm 
● 100 ml Textil Print - MARABU koromfekete 
● 2 x 15 ml akvarell, citromsárga és magenta 
● 1 ecset, méret 12 
● 1 útmutató
50 22 85 per cs. ............................. 7.410,—

Textil szita- & magasnyomófesték  
világos & sötét anyagokhoz,  
Textil Print - MARABU
Vízbázisú festék szita- és magas- 
nyomású nyomtatáshoz, szagta- 
lan, nem oldódik nyál hatására,  
nem fakul. A briliáns matt festék magas 
viszkozitású, sokáig szárad és tapintása 
puha. Pamut és kevert textíliára max. 20%-os 
műszálaránnyal (kötöttárura nem) nyom-
tatható. A kívánt színt nyomtassuk az anyag-
ra, hagyjuk száradni és utána rögzítsük! 
FONTOS: Csak appretúra- és öblítőmentes 
(mosott) anyagokra fessünk!
Fixálás: a fonákján vasalni pamutfokozaton  
 3 percig vagy sütőben 8 percig  
 150 °C-on  
Mosható: max. 40 °C-on,  
 mindig a fonákján mossuk!

Színek + számok: 
titánfehér-01, sárga-10,  
pyrrol vörös-30, magenta-48,  
világoszöld-51, cián-64, koromfekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 79 .. 100 ml/doboz .............. 1.900,—
 
Pamuttermékek
webáruházunkban Textil / pamuttermékek

AL APANYAG

Pecsétnyomótömb szuperpuha
(Cikkszám 301654, 301655) lásd főkatalógus 254. oldal

Linómetsző szerszám készlet - ABIG
(Cikkszám 300029) lásd főkatalógus 255. oldal

Festőkészlet - profi - SCHULLER
(Cikkszám 200631) lásd főkatalógus 227. oldal

SZER SZ ÁM

2

VIDEÓ
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A paracord divatos alapanyag sok-sok tarka-kreatív 
csomózási ötlethez. Ideális stílusos karkötőhöz -  
a csomózókerettel nagyon gyorsan megy: A csatot  
rögzítsük, a zsinórt feszítsük ki és máris kezdhetjük!  

1 Egy kétszínű karkötőhöz for- 
rasszunk össze két különböző 
színű zsinórt, egy 1,10 m és egy 
2,20 m hosszúságút. 2 A Kordel-
Fix csomózókeretet állítsuk be a 
kívánt hosszra. 3 A fél tuk csato- 
kat dugjuk a csomózókeret két  
oldalán levő felekbe. A zsinórt  
fogjuk össze középen és a kerek  
hurkot fűzzük felülről a tuk csat  
egyik felébe. A másik két véget 

húzzuk át a hurkon és rögzít-
sük a csatra. Végül a két véget 
fűzzük és feszítsük vezérszálként 
alulról felfele szembenlevő csat-
részekbe 4 Kezdjünk különböző 
csomókat kötni. Ismételjük a 
csomókat addig, míg a vezér- 
szál teljesen körbe lett csomózva.   
5 A zsinór végeket hagyjuk 3 – 5 
mm-re kiállni, vágjuk le és forrasz- 
szuk össze.

Cobra csomóHelix csomó Szálcsomó

AL APANYAG

4. Véget olvasztani

C SOMÓK

1. Két fonalat olvasztani

Csomózó keret zsinórkészítő

A csomozókerettel a paracord karkötőket 
nagyon könnyen lehet elkészíteni. Rögzítsük 
a csatot, a zsinórt fűzzük be, és kezdődhet is 
a munka. Hosszában állítható max. 32 cm-ig.
Tartalom: 
● csomózókeret zsinórkészítő 
● 3 csat 
● 270 m paracord-zsinór

Méret: kb. 23 x 5 x 9,5 cm – 36 x 5 x 9,5 cm
70 09 55 per cs. ............................. 3.040,—

Paracord fonal készlet Ø 2 mm - 
színes

Tartalom: 
● 10, egyenként 5 m paracordfonal fehér,  
 narancssárga, piros, pink, világoszöld,  
 türkiz, sötétkék, ibolyakék, fekete, ezüst- 
 szürke színekben.

Fonalvastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag:  polipropilén
70 09 53 per cs. ............................. 4.250,—
 
Paracord fonal - Ø 3 mm 
(Cikkszám 700837.. különböző színekben)  
lásd főkatalógus 626. oldal

Tuk csat fekete 30 x 15 mm
(Cikkszám 700839) lásd főkatalógus 626. oldal

Tuk csat színes 30 x 15 mm
(Cikkszám 700838) lásd főkatalógus 626. oldal

 PARACORD

Tarka fonás

52
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TAVASZ 53

TÁSKÁK FESTÉSE

Divatos  
dizájn
Ilyen egyszerű:

A textíliát nyomtatás előtt mossuk 
ki öblítő nélkül és vasaljuk ki. He-
lyezzünk be egy papírt, hogy meg-
akadályozzuk a festék átütését. 
Ragasszuk le az egyes részeket, 
hogy pontos részeket kapjunk.  
A vonalakhoz használjunk textil- 
tollakat, a felületekhez pedig 
textilfestéket. Fixálás: vasalva 
fonákján vagy száríthatjuk levegőn 
is (pár napig). Mosható 30 °C-ig.

Pamuttermékek
Alapanyag: 100 % pamut 
Szín: natúrfehér

Levéltárca

Méret: kb. 11 x 8,5 cm
50 09 46 per db ................................ 680,— 
 10 db-tól ............................ 640,—

Szemüvegtok
 

Méret: kb. 8,5 x 17 cm
50 09 11 per db ................................ 360,— 
 10 db-tól ............................ 320,—

Piperetáska
 

Méret: kb. 27 x 21 cm
50 09 12 per db ............................. 1.120,— 
 10 db-tól ......................... 1.080,—

Hengeres tolltartó
 

Méret: Ø kb. 7 cm, hossz: kb. 22 cm
50 09 01 per db ................................ 530,— 
 10 db-tól ............................ 490,—
 
Textiltoll Texi mäx Sunny  
VASTAG, Javana - KREUL
(Cikkszám 501337.. kül. színek) lásd főkatalógus 534. oldal

Textilfesték világos anyagokhoz,  
Javana - KREUL
(Cikkszám 501326.. kül. színek) lásd főkatalógus 540. oldal

Akrilecset lapos HOBBYSTAR - Nr. 4
(Cikkszám 200638) lásd főkatalógus 225. oldal

Takarószalag / festőszalag - SCHULLER
(Cikkszám 401580) lásd főkatalógus 329. oldal

AL APANYAG

MINDENKINEK SAJÁT TÁSKA

Divatos!

AL APANYAG

Ilyen egyszerű:

Gondoljunk ki egy motívumot vagy 
nyomtassuk ki. Vagy közvetlenül a 
szublimációs /fantomfilccel ráfestjük 
vagy pauszpapírral az övtáskára 
átrajzoljuk. Textiltollal vagy -festék-
kel lefestjük, száradni hagyjuk és az 
utasítás alapján fixáljuk.

Mostantól az övtáskát vállun- 
kon is horhatjuk! Ezzel  
az új pozícióval a klasszikus 
táska, amit éveken keresz- 
tül a hasunkon hordtunk,  
a modern hippi-divat vilá- 
gába kerül.

A sablont megtalálja webáruházunkban:  
Barkácstipp: Textil, kézimunka & gyapjú /  
Divatos övtáska

S ABLON

Övtáska
Praktikus övtáska,  
cipzárral, erős csatos  
övvel, állítható 80 – 97 cm-ig,  
minta nélkül.  
Méret: kb. 20 x 9 x 8 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 280 g / m² 
Súly: kb. 90 g / db 
Szín: natúrfehér
50 09 00 per db ............................. 1.150,— 
 10 db-tól ......................... 1.080,—

Szublimációs filc/fantomfilc,  
Javana - KREUL

Filcvastagság: Ø 8 mm 
Filchossz: 133 mm
50 01 28 per db ............................. 1.190,—

Másolópapír / pauszpapír 
textíliához - KREUL

Méret: DIN A3 (297 x 420 mm) 
Szín: sárga
40 03 01 3 lap/cs. .......................... 1.420,—
 
Textiltoll világos anyaghoz, 
Textil Pens - Edding
(Cikkszám 500511, 500512, 502273 vagy 502274)  
lásd főkatalógus 534. oldal

Textilfesték világos anyaghoz,  
Textil - MARABU
(Cikkszám 501328.. kül. színek) lásd főkatalógus 541. oldal
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 MOTÍVUMOK HÍMZÉSE

Húsvéti 
díszek

AL APANYAG
Perlé hímzőfonal - melírozott, előnyös cs.

 

12 különböző színben. 
Fonalvastagság:  Nr. 5 
Alapanyag:   100 % fésült pamut 
Mosható:  95 °C 
Tartalom:  24 motring, egyenként 8 m
50 22 38 24 db/cs. .............................. 1.630,—

Fa - hímzőmotívum húsvéti tojás 
Méret: kb. 3,4 x 4,8 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Sűrűség: kb. 2 lyuk / cm 
Hímzőlyuk: Ø kb. 2 mm 
Tű: hímzőtű - tompa  
 (cikkszám 500199) 
Fonal: osztott hímzőfonal  
 (cikkszám 501460..)
10 19 44 12 db/cs. .............................. 1.000,—

Fotókarton - tojások 7,5 cm
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: 300 g / m²
40 17 73 100 db/cs. ...........................2.040,—

HÚSVÉ T SZÍNES TOJÁSOK

A húsvéti tojásokat perlé hímzőfonal- 
lal kihímezzük. Barkácsragasztóval 
a fotókarton tojásra ragasztjuk. Kis 
furatot szúrunk és szalagra felfűzzük.  

Ilyen egyszerű:

El
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íté
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da
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íté
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da

Fa - húsvéti akasztós dísz

Kedves húsvéti motívumok lézerett kontúrokkal 
és lézerrel vágott élekkel.  
Natúr, ideális festeni.
TIPP: A legkisebbek színes ceruzával is kifest- 
 hetik, különben akrilfestéket- vagy tollat,  
 de víz- vagy temperafestéket is használ- 
 hatunk (ne túl nedves).
Méret: kb. 5,5 – 7,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 23 82 7 db/cs. .................................... 770,—

Fa - húsvéti tojás akasztós dísz

Szépen kidolgozott akasztós dísz,  
sifonszalag akasztóval és barna lézerrel  
vágott éllel, kétféle. 
Méret: kb. 7,4 x 5,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Teljes hossz: kb. 10,5 cm
60 26 99 8 db/cs. ................................. 2.240,—

Fa - tojás akasztós dísz, tavaszi hírnök

Lézerrel vágott kontúrokkal. Háromféle. 
Méret: kb. 9,3 x 7 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Bohrung: Ø kb. 2 mm
10 20 87 3 db/cs. .................................... 670,—
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HÚSVÉT 55

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

Fa - akasztós dísz húsvéti nyúl

Kedves húsvéti nyulak világos fenyőfából.  
Ideális gyermekeknek festéshez és saját  
elkészítéshez. 
Tartalom: 6 fa akasztós dísz, 6 szalag 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
10 20 77 6 db/cs. .................................... 830,—

Fa - ovális

Ideális a különböző elkészítési lehetőségek- 
hez (festeni, ragasztani, mozaikozáshoz,  
égetéshez, stb.). 
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 6 x 8 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Furat: Ø kb. 3 mm
10 12 95 per db ...................................... 190,—

Fa - tojás
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragasztani és festeni. 
Alapanyag: bükk, nyers,  
 szépen esztergált 
Szélesség: kb. 35 mm 
Magasság: kb. 50 mm 
Félfurat: Ø kb. 3 mm
10 01 72 per db ...................................... 120,—

Fa - barkácskészlet  
nyuszi
 
 
 
 

 
 
 

 
Ideális barkácsmunka a kisebb gyermekeknek, 
mivel a részeket már csak össze kell ragasztani. 
Tartalmaz minden részt 3 nyuszi elkészítéséhez, 
az arca már rá van festve. 
Méret: kb. 6,5 cm
10 11 66 3 db/cs. .................................... 910,—

Fa - tojástartó római

Alapanyag: bükkfa, nyers,  
 tisztán esztergált 
Külső: Ø kb. 45 mm 
Magasság: kb. 68 mm
10 01 47 per db ...................................... 260,—

Fa - talpas nyúl

Natúr, 3D-hatás a szépen vágott elemeknek 
köszönhetően, lézerezett kontúrokkal, állítható.
Méret: kb. 15 x 9,5 cm 
Vastagság: kb. 5 mm
60 30 78 per db ...................................... 820,—

Fa - talpas nyuszi

Ezt a kedves nyuszit egy alaplapba illesztjük. 
A huncut hosszúfülű elé még helyezhetünk egy 
húsvéti tojást, teamécsest, virágcserepet, stb. 
TIPP: Virágcserepet (cikkszám 300111) kérjük  
 hozzárendelni!
Méret: kb. 17,5 x 8,5 x 9 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 20 89 per db ...................................... 460,—

Fa - nyúl 2 az 1-ben

Tömör, stabil nyúl, a pontos vágásnak 
köszönhetően a kis nyulat kissé kihúzhatjuk 
vagy ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 1.970,—

Fa - fűzőforma  
húsvéti állatok

Befűzhetjük (hímezhetjük) csak a külső vonalakat, 
vagy kifeszítjük a szálakat a belső motívumra 
(feszítőtechnika).
Alapanyag: rétegelt nyírfalemez 
Méret: kb. 8 x 10 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm
10 19 41 3 db/cs. .................................... 860,—

Fa - hímzőkártya húsvéti nyúl

Lézervágott szélekkel, szép motívummal és 
felirattal.
Hímzőlyuk:  Ø kb. 2 mm 
Ajánlott tű: hímzőtű tompa (cikkszám 500199) 
Ajánlott fonal: kötőfonal Easy (cikkszám 501471..) 
 vagy pamutfonal Apollo  
 (cikkszám 501459..) 
Méret: kb. 12 x 12 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 22 82 per db ...................................... 430,—

Fa - füles kosár

 
 

Stabil kosár zöld színű filcfüllel, egyedileg 
díszíthető. 
H x Sz x M:  kb. 11,5 x 6 x 9 cm 
Vastagság:  kb. 5 mm 
Teljes magasság: kb. 18 cm
10 18 50 per db ...................................... 910,—

Fa - összeilleszthető  
húsvéti kosárka

Ezt a kis formás kosárkát pillanatok alatt össze- 
illeszthetjük és kedves meglepetéseknek ad he-
lyet. Ideális díszíteni színes ceruzával, filctollal, 
akril- vagy vízfestékkel. A nagyobb stabilitás 
érdekében a részeket ragasztóval rögzíthetjük. 
Fogantyúnak használhatunk zseníliadrótot. 
Méret: kb. 10,8 x 7,8 x 12,2 cm 
Belső: kb. 9 x 7 cm
10 23 85 per db ...................................... 560,—
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Elkészítési példa

Akrillapocska - tojás
Kristálytiszta műanyag  
lapocskák furattal. Ebből  
a termékből nagyon szép  
tárgyakat barkácsolhatunk,  
pl.: festéssel, díszítéssel,  
ragasztással, stb.  
Illik az akriltojásba  
(cikkszám 300122) 
Méret: kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2 mm
30 01 01 12 db/cs. ............................... 1.820,—

Akrilformák 2-részes 
Kétrészes, kristálytiszta, belül dekorálható, sze-
gélyszalaggal díszíthető, festhető vagy ragaszt- 
ható, valamint Window Color-ral is festhető. 

Akriltojás
 
 
 
 
 

Méret: kb. 6 cm
30 01 23 10 db/cs. ............................... 1.820,—
Méret: kb. 10 cm
30 01 22 5 db/cs. ................................. 1.680,—

Műanyagtojások  
matt

Meghökkentően igazinak tűnő, stabil minőségű 
tojások praktikus tojástartóban, perforált, be- 
nyomható felfüggesztőlyukkal, nem törik.  
Ideális színes ceruzával, filctollal, pecsétfesték-
kel, lakk- illetve akriltollakkal festeni. Egyszerűen 
elkészíthetőek anélkül, hogy folyékony festékkel 
bajlódjunk, természetesen díszíthetjük a tojáso-
kat szalvéta- vagy márványozótechnikával  
illetve plakát- vagy akrilfestékkel.
TIPP: Hozzáillő nyársat (cikkszám 101184  
 vagy 118185) kérjük hozzárendelni!
Méret:  6 cm 
Furat:  Ø 2,5 cm 
Hozzáillő nyárs:  Ø 3 mm
30 18 19 12 db/cs. ............................... 1.460,—

Hungarocelltojások
 
 

Kiváló minőségű,  
osztrák gyártású termék  
finom szemcsézéssel  
és perem nélkül.

Méret: kb. 45 x 32 mm
30 01 63 per db ........................................ 70,—
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 01 58 per db ........................................ 90,—
Méret: kb. 80 x 60 mm
30 01 46 per db ...................................... 150,—
Méret: kb. 100 x 75 mm
30 01 57 per db ...................................... 210,—
Méret: kb. 120 x 80 mm
30 14 34 per db ...................................... 280,—

Hungarocelltojások - előnyös csomag 
Kedvező árú csomagolás, durva szemcsézéssel.
Méret: kb. 60 x 40 mm
30 12 66 24 db/cs. ............................... 1.330,—

Hungarocelltojás -  
osztható
 
 
 

Kiváló minőségű, osztrák gyártású termék finom 
szemcsézéssel és perem nélkül. Kétrészes, 
belseje üreges. .
Méret: kb. 160 x 110 mm
30 06 71 per db ...................................... 490,—

Fonómotívumok - 
Húsvét

Tartalom:  
● 4 fonólap előstancolt fonófuratokkal különböző  
 motívumokkal: nyúl, csibe, szív és bárány 
● elegendő fonócsíkkal 6 különböző színben 
● rezgő szemekkel és lábakkal

Méret: kb. 12 x 17 cm
40 18 90 per cs. ................................... 2.210,—

Fotókarton - tojások 7,5 cm

Fotókarton,  
12 színben. 
Méret: kb. 7,5 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 17 73 100 db/cs. ............................. 2.040,—

Húsvéti kert
Műanyag tojások
 
Szép, stabil  
minőség, kiválóan  
alkalmas ragasz- 
tani, festeni, stb.,  
törhetetlen.
Furat: Ø 3 mm 
Szín: fehér

Méret: 3,8 cm
30 12 92 50 db/cs. ............................... 1.310,—
Méret: 6 cm
30 12 73 25 db/cs. ............................... 1.310,— 
30 12 74 250 db/cs. ............................11.550,— 
30 06 12 1.000 db/cs. ........................ 37.060,—

Műanyag tojás -  
kevert csomag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szép, stabil minőség,  
8 különböző színben. Kiválóan alkalmas  
ragasztani, festeni, stb., törhetetlen.  
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 3 mm
30 11 33 99 16 db/cs. .............................. 770,—

Műanyag tojáshoz illő farudak 

 
Válogatott bükk, 1. osztályú minőség,  
kiválóan sima felület, kezeletlen. 
Hossz: kb. 500 mm 
Rúd: Ø kb. 3 mm
10 17 82 10 db/cs. .................................. 330,—

Akasztó műanyag tojásokhoz  
és gömbökhöz
Fémből.
Belső karika: Ø kb. 8 mm
30 01 28 50 db/cs. .................................. 270,—

Alkalmazási példa matt  
műanyag tojással (cikkszám 301819)

MINTHA PAPÍRRA 

FESTENÉNK
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HÚSVÉT 57
Vattafej - állatok
Készre festett vattagolyók, arccal, egyoldalú fu- 
rattal. Így pillanatok alatt szép tűző díszek vagy 
kedves húsvéti dekorációs állatok keletkeznek.
Made in Germany.
TIPP: Hozzáillő farudat (cikkszám 101782)  
 kérjük hozzárendelni.
Furat: Ø kb. 3 mm

Csibe

Piros taréj kartonból.
Méret: Ø kb. 30 mm
30 18 34 12 db/cs. ............................... 1.290,—

Nyuszi

Karton-  
fülekkel.
Méret: kb. 38 x 30 mm
30 18 35 12 db/cs. ............................... 1.500,—

Vatta barkácscsomag - nyúlcsalád

Ezzel a barkácscsomaggal  
12 db nyúl készíthető el. 
Tartalom:  
● számtalan vattaformra és kellék

Kész figura mérete: kb. 9 cm
30 06 82 per cs. ................................... 3.390,—

Matrikb - húsvéti tyúkok

Műanyag matricák arany fémes hatással.
Méret: kb. 0,9 – 3,5 cm 
Mennyiség: 31 matrikb
40 20 75 per db ...................................... 440,—

Aszfaltkréta tojásforma

Praktikus utcai kréták élénk  
színekben, különösen alkalmas  
kis gyerekkezekbe. Könnyen  
használható járdán és térköveken,  
vízzel egyszerűen eltávolítható. 
Méret: kb. 60 mm
50 07 77 6 db/cs. ................................. 1.210,—

Eget ostromló kaleidoszkóp

Ez a forgókészülékes és nyomtatott motívumos 
színes kaleidoszkóp ideális gyerekeknek! Bele-
nézni, a fény felé tartani és tekerni – máris újabb 
és újabb formákat és színeket fedezhetünk fel.  
A kaleidoszkóp mozgatására a kövek bent min-
dig más helyre kerülnek. A visszaverődés és a 
tükrözés által csodás képek keletkeznek (kristály 
minta). Bámulatos meglepetés garantált! Ideális 
ajándék gyerekeknek. Háromféle, véletlenszerű 
színválasztás.
Méret: kb. 15 cm, Ø kb. 3,5 cm 
Tartalom: 12 db / cs.
30 17 32 per db ...................................... 660,— 
30 17 33 12 db/cs. ............................... 7.140,—

Tollak - kevert csomag
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6 pompás tavaszi színben. 
Méret: kb. 3 – 10 cm 
Mennyiség: kb. 185 db (10 g)
30 01 45 per cs. ...................................... 490,—

Csibeláb - műanyag

 

Ezekkel a bedugható  
lábakkal a hungarocell  
részekből vagy különböző  
modellezőmasszákból ked- 
ves figurák készíthetők.  
A legjobban a hungarocell- 
golyókhoz Ø 30 mm (cikkszám 300152) és  
Ø 50 mm (cikkszám 300153) vagy hungarocell-
tojásokhoz 35 x 25 mm (cikkszám 300666) és 
45 x 32 mm (cikkszám 300163) alkalmas. 
Méret: kb. 30 x 2 mm
30 14 90 25 db/cs. .................................. 680,—

Fém tojás - bevonva

 

 

Pompás barkácsötleteket valósíthatunk meg 
ezzel a stabil fémformával, pl.: zsinórral, gyap- 
júval, szalagokkal körbetekerni és különböző 
díszítőelemekkel díszíteni, fehér bevonatos. 
Méret: kb. 17 cm 
Vastagsäg: Ø kb. 3 mm
30 00 83 per db ...................................... 310,—

BARKÁCSOLÁS 
MÉHSEJTPAPÍRRAL

Húsvéti  
bárány

AL APANYAG

Méhsejtpapír gömb 

Méret: Ø 8 cm
40 21 37 4 db/cs. .............................. 880,—
Méret: Ø 15 cm
40 21 38 2 db/cs. .............................. 880,—

Rezgő szemek - kerek
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm
30 05 32 45 db/cs. ............................ 390,—
Méret: Ø kb. 14 mm
30 05 34 45 db/cs. ............................ 610,—
 
Színes karton (natúrpapír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fekete-90) főkatalógus 336. oldal

Szaténszalag Dots - 3, 5, 10 és 25 mm
(Cikkszám 603258) főkatalógus 549. oldal

A gömböket szétnyitjuk és összera-
gasztjuk. Lábaknak 1 vagy 1,5 cm-es 
csíkot (8 darab) levágunk és hajtogat-
juk. Az arcot kivágjuk, díszítjük és a 
lábakkal együtt a gömbre ragasztjuk.

Ilyen egyszerű:
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HÚSVÉT58

Papírmasé - tojástartó

Stabil fél tojás, 
ideális festeni,  
ragasztani, stb. 
Méret: Ø kb. 5 cm 
Magasság: kb. 4 cm
40 16 82 10 db/cs. ............................... 1.700,—

Papírmasé - fél tojás

Díszíthető,  
stabil tálka, megtölt- 
hető, dekorálható, stb. 
Méret: kb. 11 x 15 cm 
Magasság: kb. 6,5 cm
40 07 08 per db ...................................... 540,—

Papírmasé - táska tojás

Nagyon stabil, papírzsinór füllel, sokoldalúan 
használható pl.: táskának, ajándék csomago-
lására, stb. 
Méret: kb. 11,5 x 9 cm 
Szélesség: kb. 6,5 cm
40 06 81 per db ...................................... 460,—

Húsvéti kosárka

Előstancolt  
kosárka erős  
hullámpapírból.
Méret: kb. 11 x 6,4 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 5 cm 
Vastagság: 1,6 mm 
Szín: fehér
40 19 37 per db ...................................... 190,—

Díszkosárka / húsvéti kosárka

Barkácscsomag -  
fotókarton, hatszög- 
letű, különböző szín- 
variációkban, ragasz- 
tópántokkal,  
előstancolt. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: 300 g / m2

40 00 74 24 db/cs. ............................... 2.700,—

Füles kosárka
 

 

Előstancolt kosárka  
kartonból,  
barkácsleírással. 
Méret: kb. 13 x 14 cm 
Magasság fül nélkül: kb. 7 cm 
Vastagság: 220 g / m2 
Szín: fehér
40 08 78 20 db/cs. ............................... 2.550,—

Fonható kosárka

Alj: Ø kb. 8 cm 
Nyílás: Ø kb. 12 cm 
Magasság: kb. 5 cm 
Vastagság: 350 g / m² 
Szín: fehér
40 08 79 per db .......................................110,— 
 10 db-tól .................................. 100,— 
 100 db-tól .................................. 80,—

A húsvéti fészekben
Papírmasé - tojás

Nagyon stabil, ideális megtölteni, dekorálni, stb.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 12 cm
40 20 42 per db ...................................... 900,—

Papírmasé - bábuk

Alkalmas különböző  
figurák elkészítéséhez, mint pl. nyuszi, angyal, 
játékbábu, stb. Alkalmas festéshez, ragasztás- 
hoz, díszítésehez, stb. Made in Europe.
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 12,5 cm
40 20 57 12 db/cs. ............................... 4.040,—

Ajándékkosárka - készlet

Barkácscsomag motívumos kartonból, ragasztó-
fülekkel, előstancolt. hatszögletű, háromféle. 
Méret: Ø kb. 11,5 cm 
Vastagság: 270 g / m2

40 04 78 24 db/cs. ............................... 3.060,—
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HÚSVÉT 59
Hímezhető kosár - stancolt ív

Vastag karton,  
stancolt és barázdált. 
Alj: Ø kb. 10 cm 
Nyílás: Ø kb. 18,5 cm 
Magasság: kb. 4,5 – 5,5 cm 
Vastagság: 350 g / m2 
Szín: fehér
1 ív = 1 kosár!
40 17 78 per ív ........................................ 280,— 
 20 ívtől ..................................... 270,— 
 100 ívtől ................................... 230,—

Nyúl XL - stancolt ív

Egyszerűen csak építsük és ragasszuk össze 
és színezzük egyedire. A felragasztott kosarat 
megtölthetjük apró ajándékokkal. 
Méret: 11 x 23 x 40 cm
1 ív = 1 nyúl!
40 16 19 per ív ........................................ 850,—

Díszkosárka - filc

 
Szépen  
kidolgo- 
zott korongok  
steppelt perem- 
mel, négy patent- 
tal egy szögletes  
kosárkává zárhatjuk össze, ötféle színben. 
Méret: Ø 23 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Kosárka: 11,5 x 11,5 cm 
Színek: piros, zöld, ibolyakék,  
 barna, szürke
30 05 12 5 db/cs. ..................................4.110,—

Húsvéti fű

Dekorációs  
fű papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .................................... 290,—

Léggömbburok / húsvéti kosár

Garantált játék és  
szórakozás! Egy  
léggömböt a burok  
belsejébe helyezünk,  
felfújva egy puha, lassú mozgású labda keletke-
zik, amivel bent is lehet játszani. Ideális húsvéti 
meglepetésnek is: fészek és játék egyben.
TIPP: Léggömböt (cikkszám: 300107) 
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: nejlon 
Méret: Ø 20 cm
30 18 21 per db ...................................... 800,—

Léggömbök -  
kevert színek

Méret: Ø kb. 25 cm 
Kerület: 80 – 90 cm 
Szín: kevert színek
30 01 07 100 db/cs. ............................. 1.870,— 
 10 cs.-tól ............................... 1.830,—

Papírtáskák pöttyös - papír

Színes pöttyös papírtáskák élénk színekben, 
tekert papírmadzag füllel.
Méret: 10 x 15 x 6 cm 
Vastagság: kb. 350 g / m2 
Színek: rózsaszín, lila, pink, türkíz,  
 világoszöld, fekete
40 19 56 6 db/cs. .................................... 870,—

Papírtáska pasztellszínek - papír

Divatos táskák hét színben.
Méret: 18 x 21 x 8 cm 
Vastagság: 110 g / m2 
Színek: barack, rózsaszín, citrom, men- 
 ta, türkiz, szürke, iszapszürke
40 19 79 7 db/cs. ................................. 1.330,—
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Egy húsvéti fészek

A sablont megtalálja a webáruházunkban: 
Barkácstipp: Húsvét / Egy húsvéti fészek

S ABLON

AL APANYAG

Füves  
húsvéti  
fészek

Stabil kosárka  
húsvéti papírfűvel.
Méret: Ø kb. 21 cm 
Magasság: kb. 6 cm
60 30 83 per db ...... 780,– helyett....670,—

Színes karton 220 g / m²
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: őzbarna
40 15 17 81 10 lap/cs. .................... 1.430,— 
 10 cs.-tól ..................... 1.320,—
Másolópapír / pauszpapír A3 - KREUL
(Cikkszám 400300) lásd főkatalógus 335. oldal

Deco Painter matt - MARABU 1 – 2 mm
(Cikkszám 501315.. fekete-90) lásd főkatalógus 453. o.

Deco Painter matt 2 – 4 mm - MARABU
(Cikkszám 501318.. fehér-01, pink-43)  
lásd főkatalógus 453. oldal

Rezgő szemek - ovális 19 mm
(Cikkszám 300529) lásd főkatalógus 299. oldal

Lyukasztó - margaréta nagy
(Cikkszám 400252) lásd főkatalógus 346. oldal

Lyukasztó Super Jumbo - Margaréta
(Cikkszám 401092) lásd főkatalógus 346. oldal

AKCIÓ!
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A tojásokat alapozzuk akrilfesték-
kel. A bárányarcot csak egy rózsa- 
szín oválist rajzolunk és a többit 
fehéren hagyjuk. Száradás után az 
arcokat és a körvanalakat alkoholos 

Ilyen egyszerű:
filccel felrajzoljuk. A tojásállatokat 
barkácsfilccel, papírral és zseníli-
adróttal díszítjük és a már festett 
fagyűrűkre helyezzük, esetleg ra-
gasztóval rögzítjük.

AL APANYAG

Műanyagtojások matt
Méret: 6 cm 
Furat: Ø 2,5 mm
30 18 19 12 db/cs. ......................... 1.460,—

Akrilfesték Patio Paint

Színek + számok: 
színtelen-00, fehér-01, citrom-12, aranysárga-13, 
briliáns arany-18, mandarin-21, cseresznyepi-
ros-35, hot-pink-43, fűzöld-53, fenyőzöld-59, 
azúrkék-60, indiai türkiz-65, ibolyakék-70, 
nugát-80, fekete-90, fényes ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 82 .. 59 ml / üveg ................. 1.250,—

Alkoholos filc 0,6 mm - STAEDTLER

Szín:  fekete 
Vonalszélesség: F / 0,6 mm
50 19 86 per db ................................ 540,—
Barkácsfilc - kevert csomag
(Cikkszám 300085) lásd főkatalógus 290. oldal

Zseníliadrót Ø 8 mm - kevert csomag
(Cikkszám 300102) lásd főkatalógus 296. oldal

Fa - gyűrű Ø 35 mm
(Cikkszám 101931) lásd főkatalógus 513. oldal

BARKÁCSOLÁS TOJÁSSAL

Állati tojásparádé

A papírmasé - tojást zöld akril fé-
nyes festékkel alapozzuk. Végül 
narancssárgával vékony vonala-
kat  festünk a tojásra és száradni 
hagyjuk. Csillám tubusos festék-
kel pikkelyeket festünk fel és ismét 

Ilyen egyszerű:

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRMASÉVAL ÉS FILCCEL

Sárkánytojás

AL APANYAG

Papírmasé - tojás

Nagyon stabil,  
ideális megtölteni,  
dekorálni, stb.
Méret: Ø kb. 9 cm 
Magasság: kb. 12 cm
40 20 42 per db ................................ 900,—

Akril fényes lakk - KREUL

Színek + számok:  
narancssárga-20, zöld-50 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 35 .. 50 ml/üveg .................. 1.170,—

Csillám tubusos festék - MARABU

Szín: ezüst
50 13 61 92 25 ml/tubus ................ 1.020,—

Barkácscsomag -  
Manni sárkány

Varrd magad.
TIPP: Varrótűt hegyes  
 (cikkszám: 501064)  
 kérjük hozzárendelni.
Tartalom: 
● készre varrt filcrészek 
● varrócérna 
● szemek 
● kitömővatta 
● képes leírással

Méret: kb. 11 cm
30 15 42 10 db/cs. ......................... 2.720,—

száradni hagyjuk. Manni sárkányt 
az útmutató alapján elkészítjük és a 
papírmasé - tojásba helyezzük.

20 50

06___Ostern_HU.indd   60 04.12.2019   15:51:36



GYERTYÁK  
KÉSZÍTÉSE

Vulkántojás

HÚSVÉT 61

A tojásgyertyát a kanóccal lefelé 
egy befőttesüvegbe állítjuk. Egy Ø 
2 cm-es papírkorongot az alján rög-
zítünk gombostű segítgségével. Az  
Encaustic - festő vasalóval vagy egy 
régi vasalóval a viaszkrétát a felüle- 
teten megolvasztjuk. A folyékony vi-
aszcseppekket a gyertya köré cse- 
pegtetjük. A papírkorongot levesszük.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG
Tojásgyertya színes

Lakkozatlan. 
Méret:  kb. 57 x 45 mm 
Égési időtartam: kb. 6,5 óra 
Színek:  lime, lila, sárga, világos- 
  sárga, rózsaszín
30 14 65 30 db/cs. ......................... 5.390,—

Zsírkréta Cera Maxi - GIOTTO

12 különböző színben.
Vastagság: Ø 12 mm 
Hossz: 100 mm
50 17 54 12 db/cs. ......................... 1.210,—
50 21 85 60 db/cs. ......................... 5.540,—

Encaustic -  
festő vasaló

Teljesítmény: 240 W 230 V-nál 
Feszültség: 20 V / 50 HzVDE-szabvány
50 00 95 per db ............................. 9.450,—

Befőttesüveg hatszögű

Űrtartalom: kb. 45 ml 
Méret: Ø kb. 4,3 cm 
Magasság: kb. 5 cm
50 12 19 per db ................................ 200,—

SZER SZ ÁM

 BARKÁCSOLÁS POMPONNAL

Húsvét az 
üvegben

Készítsünk a pompon - készítővel  
egy kb. 5 cm nagyságú pompont 
és ragasszuk a befőttesüveg fede-
lére. Motívumos kartonból vágjuk 
a füleket ki. Szakállnak az alumíni-
umdrótból csípjünk le 6 db kb. 2 cm 
hosszú drótot. Rezgő szemet, fület, 
orrnak ponpont és szakállat a pom-
pon-nyúlfejre ragasztunk.

Ilyen egyszerű:

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Befőttesüveg  
porcelánfedéllel
Űrtartalom: kb. 230 ml 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Magassság: kb. 11,5 cm
60 28 07 per db ................................ 680,— 
60 28 19 6 db/cs. ........................... 3.670,—

Kötőfonal Quickstep - ELISA
Hossz: kb. 57 m 
Tűvastagság: 6 – 7 
Alapanyag: 25 % gyapjú és  
 75 % poliakril 
Szín: szürke
50 14 75 94 50 g/gombolyag ............ 740,—

Motívumfotókarton
Mindkét oldala nyomtatott, 10 motívum és  
különböző színek.
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m²

40 18 35 pöttyök kicsi, 10 lap/cs. .. 3.600,— 
40 18 36 csíkok kicsi,10 lap/cs. .... 3.600,—

Rezgő szemek - kerek 
Öntapadó hátlappal.
Méret: Ø kb. 10 mm
30 05 32 45 db/cs. ............................ 390,—
 
Pompon - színes
(Cikkszám 301851) lásd főkatalógus 297. oldal

Alumíniumdrót - készlet
(Cikkszám 700869) lásd főkatalógus 304. oldal

Pompon - készítő

Ezzel a praktikus segéddel gyorsan készít- 
hetünk pomponokat. A puha pomponok ide- 
álisak sapkák, sálak vagy táskák díszítésé- 
hez, de akár kis kiegészítők, mint plüss álla- 
tok vagy függődíszek készítéséhez is. A fél- 
íveket körbetekerjük fonallal, a kört bezárjuk, 
felvágjuk, elkötjük - máris kész!
Méret: Ø kb. 3,5 / 5,5 / 7 / 9 cm
50 22 70 4 db/cs. ........................... 1.990,—
 
Alacsony hőmérsékletű ragasztópisztoly
lásd főkatalógus, 329 - 330. oldal 
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Nyuszidoboz - stancolt ív

Stabil kartondoboz, tisztán előstancolt, lyukakkal 
az összeillesztéshez, ideális lefesteni, ragaszta-
ni, megtölteni, stb. 
Dobozméret: kb. 7 x 7 x 7 cm 
Magasság a fülekkel: kb. 21 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 300 g / m2

1 ív = 1 doboz!
40 18 51 per ív ........................................ 310,— 
	 20	ívtől ..................................... 290,— 
	 100	ívtől ................................... 270,—

Tojásnyúl - karton

Nyúl formájú keret, egy (kb. 6 cm) tojáshoz illik, 
vagy más húsvéti dekorációhoz. Kartonból stan-
colt ív, szépen kivágott, festeni, ragasztani, stb. 
TIPP: Fehér műanyag tojást (cikkszám 301273),  
 barna műanyag tojást (cikkszám 30127580), 
 színes műanyag tojást (cikkszám 30113399) 
 vagy akriltojást (cikkszám 300123) kérjük  
 hozzárendelni!
Nyúlméret: kb. 6,5 x 16,5 cm 
Tojásméret: kb. 5 x 6,5 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 1.400 g / m2

40 16 86 per ív ........................................ 510,— 
	 25	ívtől ..................................... 440,— 
	 100	ívtől ................................... 370,—

Fa- pomponkészlet -  nyuszi

Ha ezt a két farészt fonallal  
körbetekerjük, akkor egy   
szeretetre méltó nyuszit  
készíthetünk. Ilyen egy- 
szerű: fektessük a két  
részt egymásra, tekerjük  
körbe fonallal. vágjuk fel  
és kössük meg egy zsi- 
nórral a két falap között.
TIPP: Fonalat (cikkszám  
 50147189,  
 kb. 15-20 m / nyúl)  
 kérjük hozzárendelni.
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 11 x 9,5 cm 
Pompon: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: kb. 3 mm
10 21 89 per készl .................................. 340,—

Fém tojás - bevonva

Pompás barkácsötleteket valósíthatunk meg 
ezzel a stabil fémformával, pl.: zsinórral, gyap- 
júval, szalagokkal körbetekerni és különböző 
díszítőelemekkel díszíteni, fehér bevonatos. 
Méret: kb. 15 cm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
30 00 83 per db ...................................... 310,—

Keresztszemes barkácscsomag - bárány

Gyerekes, színesen nyomtatott  
és lyukasztott hímezhető kartonállvány.
Tartalom:  
● 1 állat-motívumállvány 
● fonal 5 különböző színben,  
 kb. 8 m színenként 
● 1 műanyagtű 
● részletes leírás

Méret: 21 x 18 cm 
Lyuktávolság:  7 – 10 mm 
Lyuk: Ø kb. 3 mm 
Vastagság: 1,5 mm
40 19 98 per cs. ..... 1.490,— helyett....1.340,—

Nyuszi hipp, nyuszi hopp!
Tojás - stancolt ív

Stancolt ív különböző méretű tojással  
(1 tojás és 3 tojáskeret), erős kartonból. 
Méret: kb. 6 – 19 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

1 ív = 4 tojás!
40 07 93 per ív ........................................ 180,— 
	 10	ívtől ..................................... 160,— 
	 100	ívtől ................................... 140,—

Húsvéti nyúl - stancolt ív

Stancolt ív, 2 részes összetűzhető, vastag  
kartonlap, festhető, ragasztható, stb. 
Méret: kb. 20 x 12 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 1.400 g / m2

1 ív = 1 nyúl!
40 16 85 per ív ........................................ 360,— 
	 25	ívtől ..................................... 320,— 
	 100	ívtől ................................... 310,—

Hímzőkártya	-	nyúl

Hímzőkártyák,  
amelyek már a kicsiket  
is lenyűgözik.  
Előnyomtatott  
és előstancolt. 
Méret: 11 x 16,6 cm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 01 32 per db ...................................... 120,— 
 ab 10 db ................................... 100,—
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További vasalható gyöngyöt és kelléket a 
főkatalógusban a 317. oldalon talál.

TIPP

AL APANYAG

Midigyöngy alaplap - HAMA
Figyelem: Alaplap kizárólag HAMA Midi 
gyöngyökhöz!

Szín: fehér

Nyúl
Méret: kb. 12,5 x 9 cm
30 19 05 per db ................................ 440,— 
 10 db-tól ............................ 400,—

Tojás
Méret: kb. 12,5 x 10 cm
30 17 42 per db ................................ 440,— 
 10 db-tól ............................ 400,—

Midigyöngy doboz - HAMA
Vasalható gyöngy, 6 – 10 színben. 
Gyöngy: Ø kb. 5 mm 
Mennyiség: kb. 13.000 db
 

 
Színek + számok: 
átlátszó csillogó mix-88, neon mix-98,  
telt szín mix-99 
A színek számát kérjük megadni!
30 11 76 .. per cs. ......................... 6.760,—

Italoskarton biankó

 
Méret: 7,5 x 7,5 x 23 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m²
40 21 03 5 db/cs. ........................... 2.700,—

10 20 30 50 60

70

POFONEGYSZERŰEN DÍSZÍTVE

Tojások
A motívumot kivágjuk, védőfóliát 
lehúzzuk, a motívumot a tojásra he-
lyezzük és benedvesítjük. 

Ilyen egyszerű:

 VASALHATÓ GYÖNGYÖK

Színes gyöngyvilág
A vasalható gyöngyöket az alaplapba 
szúrjuk. A kész motívumra vasaló 
papírt helyezünk. A közepes hőmér- 
sékletű vasalóval egy pár másod-
percig a papíron vasalunk, amíg a 
vasalható gyöngyök megoldvadtak. 
Hagyjuk kihűlni, majd levesszük az 

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Lehúzós kép - húsvét

Méret: kb. 1,7 – 8 cm 
Mennyiség: 47 kép
50 22 16 per cs. ................................ 710,—

alaplapról. Az italos kartont lefestjük 
és kidíszítjük, a motívumot rögzítjük 
és húsvéti fészekként ajándékozhatjuk.

Húsvéti - tojásfesték

Nagyon intenzív, forró vízben oldódó porfesték. 
Tyúk-, kacsa- és fürjtojások festéséhez. Egy 
csomaggal kb. 10 db tyúktojás festhető be.  
Engedélyezett élelmiszer-adalékanyagként.
 
 
Színek + számok: 
sárga-10, narancssárga-20,  
skarlátpiros-30, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 56 .. 2 g/cs. .................................. 230,—

Húsvéti tojás -  
hidegfesték

Nagyon színintenzív folyékony festék, hideg víz-
ben való festéshez, tyúk-, kacsa- és fürjtojáshoz. 
Színenként 10 erős színű vagy 20 világos színű 
tojáshoz, 100 % élelmiszerfesték, gluténmentes 
és vegán. 
Tartalom:  
● egyenként 5 ml tojásfesték sárga,  
 narancssárga, zöld, kék és piros színekben
50 19 81 per cs. ...................................... 870,—

Kifújó készlet

Ideális a húsvéti tojások  
gyors és higiénikus  
kifújásához. 
Tatalom:  
● 1 tojáskifújó szerkezet 
● 1 tű 
● 1 tojásfúró
50 19 82 per cs. ................................... 1.670,—
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1 Az edényt töltsük meg vízzel,  
ami ne legyen túl hideg. Az edény  
annyira mély legyen, hogy a fes- 
tendő tárgy teljesen belemerül- 
hessen. Húzzunk védőkesztyűt és 
rázzuk fel jól a festéket 2 Csepeg-
tessünk színenként 4 – 5 csepp 
festéket a víz felszínére. Szép 
színátmenetet akkor érhetünk 
el leginkább, ha 3 – 4 különböző 
színt használunk. Az így keletke-
zett zárt festékfelületbe húzzunk 
egy nyárssal mintát, vagy hagy-

juk egyszerűen így a színfoltokat.  
3 A tárgyat merítsük lassan telje- 
sen vagy részben az edénybe. 
Mielőtt kivesszük, fújjunk a vízfe- 
lületre, így elkerülhetjük azt, hogy  
a felesleges festék mégegyszer  
a tárgyra ragadjon. Húzzuk ki  
gyorsan a vízből és hagyjuk jól 
megszáradni. Végül távolítsuk el  
egy konyhai törlővel a megma- 
radt festékréteget a vízfelületről.  
4 Száradás után egy matt Deco 
Painterrel díszíthetjük.

A lenyűgöző színek játéka 
egyszerű merítéssel készül. 

 MÁRVÁNYOZÁS

Látványos 
festés

Hogy a festék jobban érvényesüljön,  
a tárgyakat márványozás előtt  fehér  
akrilfestékkel alapozhatjuk is.

TIPP

HÚSVÉT64
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AL APANYAG

MÁRVÁNYOZÁS 
így működik

LEÍR ÁS

Márványozó festék  
Easy Marble - MARABU
Kiváló márványozó festék merítő  
árványozáshoz, amivel gyorsan és  
egyszerűen gyönyörű márványha- 
tást varázsolhat kedvenc tárgyára.   

 
 
 
 
 
Színek + számok:  
fehér-01, citromsárga-10,  
arany-18, narancssárga-20,  
cseresznyepiros-30, rubinpiros-32,  
rózsaszín-40, világoszöld-51, üdezöld-55, 
világoskék-61, türkizkék-63, azúrkék-65,  
sötét ultramarinkék-69, padlizsán-70,  
levendula-75, fekete-90, ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
50 13 59 .. 15 ml / üveg .................... 770,—

Fa - tojástartó római

Alapanyag: bükkfa, nyers,  
 tisztán esztergált 
Külső: Ø kb. 45 mm 
Magasság: kb. 68 mm
10 01 47 per db ................................ 260,—

Akril szívdoboz  
tetővel

Doboz kristálytiszta  

műanyagból, fedéllel
Méret: kb. 105 x 100 mm 
Magasság: kb. 52 mm
30 17 03 12 db/cs. ......................... 4.620,—

Akrilfesték Patio Paint
 
Vízálló akrilfesték bel- és  
külterületre egyaránt.
Szín: fehér
50 12 82 01 59 ml/üveg .................. 1.250,—

Deco Painter - matt MARABU

Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm

Színek + számok: 
fehér-01, napsárga-16, arany-18, manda-
rin-21, cseresznye-35, pink-43, rezeda-52, 
menta-57, pasztellkék-61, tengerészkék-62, 
sötétkék-66, kakaó-80, fekete-90, ezüst-92  
A színek számát kérjük megadni!
50 13 18 .. per db .......................... 1.080,—

Nyárs / sasliknyárs - fa
Hossz: kb. 250 mm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
10 11 84 250 db/cs. .......................... 770,—
 
Vinilkesztyű / védőkesztyű  
Méret S / 7, M / 8, L / 9
(Cikkszám 200703, 200704, 200705) lásd főkatalógus 19 / 20. o.

SZER SZ ÁM
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1 A sótésztához 3 rész sógyurma-
keverékt és 1 rész vizet keverjünk 
el jól egymással. 2 percig hagyjuk 
„kelni“, majd gyúrjuk jól át a tésztát. 
2 Egy alátétre kevés száraz só-
gyurmaport szórunk és a tésztát 
egy tésztasodróval kb. 3 – 5 mm-
re kinyújtjuk. Szaggatóformákkal a 
kívánt motívumot kiszaggatjuk és 

egy nyárssal egy lyukat szúrunk az 
akasztónak és száradni hagyjuk.  
A részeket alkalmanként megfordít-
juk, hogy a tészta egyenletesen  
száradjon meg. Vastagságtól füg- 
gően ez kb. 48 – 72 óra. Esetleg a 
részeket 80 fokon 30 percig a sütő- 
ben is száríthatjuk. Ha a sütőben 
sütjük, akkor egy barnás színt kap-

A mókát rögtön kezdhetjük. A sógyurmát leírás szerint  
keverjük el vízzel, szagassuk, hagyjuk megkeményedni – kész!

MODELLEZÉS SÓGYURMÁVAL

Sós húsvéti díszek

Különböző hatások eléréséhez még szagga- 
tás előtt a nedves tésztába szóró díszeket vagy 
pecsétnyomókat óvatosan belehelyezünk..

TIPP

nak, ami egy patinához hasonló.  
3 Tetszés szerint lefestjük, pékzsine- 
get átszúrunk a lyukon, rácsomózzuk 
és a kész formánkat felakasztjuk. 

AL APANYAG
Krétafesték Chalky Finish

A vízbázisú krétafesték a tárgyak- 
nak egy ultramatt és bársonyos  
felületet ad.  

 

Színek + számok: 
fehér-01, vanília-11,  
púder rózsaszín-41, pink-43, jade-56, menta- 
zöld-57, tengerzöld-58, indiai türkíz-63, kékes- 
szürke-64, sötét(coelin) kék-65, levendula-75, 
szeder-77, világos topáz-91, antracit-95 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 57 .. 118 ml/tégely ................... 1.870,—

Pékzsineg készlet -  
Ø 2 mm

Hossz: egyenként kb. 25 m / tekercs 
Vastagság: Ø kb. 2 mm 
Alapanyag:  100 % pamut
50 17 77 12 tekercs/cs. ...................... 6.450,—
 
Verzierling doboz, Mucki - Kreul
(Cikkszám 502161) lásd főkatalógus 453. oldal

Szaggatóformák
Alapanyag: nemesacél

Nyúl
Méret: kb. 7,5 cm
30 09 51 per db ...................................... 880,—

Tojás
Méret: kb. 5,5 cm
30 09 52 per db ...................................... 880,—

Kör profi készlet
Méret: Ø kb. 3 – 12 cm
30 09 26 10 db/cs. ............................... 7.310,—

Nyárs /  
sasliknyárs - fa
 
Hossz: kb. 250 mm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
10 11 84 250 db/cs. ................................ 770,—

Sógyurma keverék
Az elefántcsontszínű  
sógyurma ökológiai alapon  
készül és játszva  
feldolgozható.

30 18 75 1.000 g/cs. ........................... 1.970,—

Alátét -  
műanyag

Méret: 38 x 30,5 cm
30 14 84 6 db/cs. ................................ 3.910,—

Sodrófa

Tömör bükkfából. 
Vastagság: Ø kb. 55 mm 
Szélesség: kb. 255 mm 
Teljes hossz: kb. 450 mm
30 04 10 per db .................................. 1.530,—
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Az öntőformát egy stabil alapra tesz- 
szük és a megkevert öntőmasszát 
töltsük bele. Keverési arány: 1 rész 
víz és 2.5 rész beton. A vizet töltsük 
a gipszpohárba, a port szórjuk bele, 
ebből pedig keverjünk egy spatulá- 
val masszát és töltsük az öntő- 
formába. Kopogtassuk könnyedén a 
formát kívülről, hogy az esetleges bu-
borékok feloszoljanak. Hagyjuk egy 
pár órát száradni és utána vegyük 
ki a kész tárgyat a formából. A kis 
sorjákat vagy egyenlőtlenségeket 

Ilyen egyszerű:

 ÖNTÉS ÖNTŐMASSZÁVAL

Tarka öntvények

A masszát színezzük meg néhány csepp festék- 
koncentrátummal és keverjük jól össze. Ha több 
színt szeretnénk önteni, akkor a formát osszuk 
fel kartonnal, a masszát keverjük sűrűbbre és tölt- 
sük minden fakkba a kívánt színű masszából. A 
kartonokat távolítsuk el óvatosan. A beleragadt ma- 
radékokat vegyük le és tegyük vissza a formába.

TIPP

a hátoldalról távolítsuk el csiszoló-
papírral. Továbbí díszítés előtt hagy- 
juk a tárgyat teljesen megkemé-
nyedni. A keményedés a méret és 
hőmérséklet függvényében egytől 
több óráig is eltarthat. 

AL APANYAG

Öntőmassza -  
Keraflott
Tiszta fehér,  
kiváló minősé- 
gű speciális öntő- 
massza. Nagyon  
kemény, szagtalan  
és nem mérgező! Leírás  
minden csomagon. 

30 18 66 5 kg/cs. ........................... 7.240,—

Öntőforma - tojás
Rugalmas, terhelhető és  
többszörhasználatos öntő- 
forma. Alkalmas kreatív- 
beton, porok, viasz,  
szappan és csokoládé  
öntéséhez.
Motívumméret: kb. 10,5 x 8 x 3 cm 
Anyagszükségl.: kb. 400 g kreatív - betonpor, 
 kb. 240 g öntőmassza 
Hőálló: kb. 60 °C-ig
30 17 24 per db ............................. 1.050,—

Színkoncentrátum 
Az erősen pigmentált  
színezőt vízzel hígítva  
vagy hígítatlanul  
minden vízben oldó- 
dó lakkhoz, enyvhez,  
öntőmasszához,  
betonhoz, stb.  
használhatjuk. 
 

Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, piros-30,  
zöld-50, kék-60, ibolyaszín-70, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 62 .. 25 ml/flakon .................... 990,—

Gipsztál PVC - Schuller
(Cikkszám 200270) lásd főkatalógus 229. oldal

Spatula / barkácsfa - 18 x 150 mm
(Cikkszám 101187) lásd főkatalógus 133. oldal

SZER SZ ÁM

ÖNTSÜNK MINDENT!

Csíkos nyuszi
A nyulat a fent leírtak szerint kiönt- 
jük és kivesszük a formából. Néhá-
ny napig hagyjuk jól megszáradni. 
Egy ceruzával az arcot és a min-
tát rajzoljuk az első oldalára. Alko-
holos filccel a vonalakat áthúzzuk, 
majd a nyuszit lefestjük vízfesték- 
kel, amihez nagyon sok vizet hasz-
náljunk.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Öntőforma - nyúl

Motívumméret: kb. 16,5 x 9 x 3 cm 
Anyagszükség.: kb. 600 g kreatív - betonpor, 
 kb. 500 g öntőmassza 
Hőálló: kb. 60 °C-ig
30 18 16 per db ............................. 2.130,—

Alkoholos filc 0,6 mm - STAEDTLER

Szín:  fekete 
Vonalszélesség: F / 0,6 mm
50 19 86 per db ................................ 540,—
 
Öntőmassza - Keraflott
(Cikkszám 301866) lásd fent

Vízfesték
lásd főkatalógus 434-435. oldal

Akvarellecset Studio
lásd főkatalógus 225. oldal
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Itt a húsvéti nyuszi

AL APANYAG
Kakas - nyírfa

Állítható rusztikális  
nyírfagyűrű, kakas  
kivágással. Ter- 
mészetességük- 
ből fakadóan  
méreteltérések  
és kisebb repe- 
dések vagy ké- 
regleválások elő- 
fordulhatnak.
Méret: Ø kb. 12 cm 
Vastagság: kb. 25 mm 
Szín: natúr
60 30 60 per db .................................. 1.020,—

Filcszalag fű - 20 mm

Hossz: 2 x egyenként kb. 100 cm 
Magasság: kb. 20 mm 
Vastagság: kb. 2 mm
60 04 84 per cs. ..................................... 710,—

Pamut-lurex zsinór készlet pasztell -  
Ø 2 mm

Pamutzsinór  
beleszőtt arany  
vagy ezüst  
lurexszállal.
Hossz: kb. 50 m tekercsenként 
Vastag.: Ø kb. 2 mm 
Szín: krém / arany, rózsaszín / arany,  
 mentazöld / arany, szürke / ezüst
60 31 57 4 tekercs/cs. ........................ 3.200,—

Dekorációs fű fából
Ideális alapanyag  
csokrokhoz, húsvéti  
fészekhez, stb.
Szín: pink
60 22 88 43 40 g/cs. ............................... 200,—
 
Akril fényes festék - KREUL 
(Cikkszám 501335.. különböző színekben)  
lásd főkatalógus 456. oldal

Nyuszipár - MDF

Masszív, stabil nyuszik, elől szépen díszítve, 
kétféle. Véletlenszerű motívumválasztás.
Méret: kb. 6,5 x 14,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 cm 
Szín: natúr / fehér / rózsaszín / világoszöld
60 32 77 per db ...................................... 640,—

Szövetzsákocska - húsvéti nyuszi

Készre varrt nyuszifüles zsákocska, színben 
hozzáillő szaténszalaggal, ideális megtöltve 
ajándékozni. Nem használható csomagolatlan 
élelmiszerhez!
Méret: kb. 29 x 13 cm 
Szín: zöld
50 23 19 5 db/cs. ................................. 2.210,—

Szóródíszek virágok mini - fa

Divatos tavaszi színekben, ideális szórni, 
ragasztani, stb., három különböző színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. ................................. 570,—

Szóródíszek húsvét - fa

Kedves kicsi húsvéti motívumok tojás formában. 
Ideális szórni, ragasztani, stb., három színben.
Méret: kb. 2,3 x 3,2 cm 
Szín: rózsaszín / sárga / türkiz
60 32 85 15 db/cs. ................................. 800,—

Tojás Hasi akasztós dísz - fa

Mindkét oldala festett, első oldal díszitve, 
pamutzsinórral akasztható, kétféle.
Méret:  kb. 7 x 5,5 cm 
Teljes hossz:  kb. 15 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: fehér / szürke árnyalat
60 30 65 12 db/cs. ...2.770,—helyett....2.490,—
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Kellemes  
húsvétot!

AL APANYAG
Lenzsákocska

Készre varrt  
zsákocska kiváló  
minőségű, egyen- 
letesen szőtt len- 
ből, erős pamut  
összehúzózsinórral.  
Ideális illat-, ajándék-,  
adventi naptárzsákhoz, stb. 
Nem alkalmas csomagolatlan élelmiszerhez!   
Méret: kb. 9 x 12 cm
50 23 23 24 db/cs. ............................... 5.430,—
Méret: kb. 13 x 18 cm
50 23 24 24 db/cs. ............................... 7.630,—

Összeilleszthető részek  
húsvéti barátok - fa

Nagyon precíz a lézer- 
vágásnak köszönhetően.  
Díszíteni vagy dekoráció- 
ként a 10 cm-es műanyag  
tojásba (cikkszám 300122).
Méret: kb. 9 x 6 cm 
Szín: natúr
60 32 86 per cs. ...................................... 740,—

Akriltojás

Kétrészes, kristálytiszta.
Méret: kb. 10 cm
30 01 22 5 db/cs. ................................. 1.680,—

Szóródíszek virágok mini - fa

Ideális szórni, ragasztani, stb., három színben.
Méret: Ø kb. 1 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: világoszöld / rózsaszín / fehér
60 30 80 36 db/cs. ................................. 570,—

Csengettyű Ø 15 mm

Méret: Ø 15 mm 
Szín: citromsárga
60 31 86 51 per db ................................. 150,—

Szóródíszek nyuszik - fa

Kevert csomag kedves fa húsvéti nyulakkal.  
A natúrszínű nyulak mellett találunk olyat is, 
ami egyoldalúan fehér, zöld vagy csillámló. 
Mindegyik nyuszin van egy kis fehér  
pihe-puha pompon. Ideális szórni vagy  
ragasztani. Ragasztópontal,  
négy színben.
Méret: kb. 2,5 x 4 cm 
Szín: natúr / fehér / zöld / csillám arany
60 32 83 8 db/cs. ................................... 800,—

Izlandi moha

Színek + számok:  
natúr-03, almazöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 23 01 .. 100 g/cs. .......................... 1.050,—
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Kosár kerek - fém

Stabil, kerek kosár  
fémfonattal,  
fafogantyúval. 
Méret:  Ø kb. 11 cm 
Magasság:  kb. 5 cm 
Teljes magasság: kb. 12,5 cm 
Szín:  sötétbarna
60 26 53 per db ..................................... 730,—

Filczsinór - Ø 4 mm

Vastagság: Ø kb. 4 mm
Színek + számok: 
natúrfehér-01, világoszöld-51 
A színek számát kérjük megadni!
60 30 43 .. 10 m/tekercs ....................... 970,—

Szaténszalag - 6 mm
Szélesség: 6 mm 
Szín: almazöld
60 24 14 53 25 m/tekercs ....................... 920,—

Szalagkészlet nyuszi - 15 és 20 mm

Harmonizáló szalagok szőtt peremmel, 
egyenként 5 m.
Szín: bész / natúr 
Szélesség: 15 und 20 mm
60 31 43 3 tekercs/cs. ........................ 2.030,—
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Szóródísz csirkefej - fa / filc

Mókás fejek 3D hatással, ideális szórni, ragasz-
tani, stb., háromféle. Ragasztóponttal.
Méret: Ø kb. 4,5 x 2,5 – 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr / narancssárga / piros
60 31 72 48 db/cs. ............................... 3.210,—

Csibe pálcán -  
bolyhos

Bolyhos, mókás  
csibe színes szem- 
üveggel. Véletlen- 
szerű motívumválasztás.
Méret: kb. 4,5 cm 
Teljes hossz: kb. 22 cm
60 31 81 per db ...................................... 190,—

Szóródíszek nyulak -  
fa / parafa

Mindkét oldala  
parafával ragasztott,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, kétféle.
Méret: kb. 5 x 2,3 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: natúr
60 30 71 72 db/cs. ............................... 2.920,—

Pöttyös tojás akasztós dísz - fa

Egyik oldala festett,  
jutazsinórral akasztható.
Méret: kb. 6 x 4,5 cm 
Vastagság: kb. 4 mm 
Teljes hossz: kb. 13,5 cm 
Szín: natúr / fehér
60 31 64 12 db/cs. ............................... 1.090,—

Nyúl tojásban - fa

Masszív, stabil tojás egyszerűen, de szeretettel 
díszitve. A precíz vágásnak köszönhetően a kis 
nyúl kivehető.
Méret: Ø kb. 12 x 15 cm 
Vastagság: kb. 20 mm 
Szín: natúr / fehér
60 31 74 per db ................................... 1.190,—

Csirke család 2 az 1-ben -  
MDF

Masszív, stabil csirkék, elől szépen díszítve. 
A percíz vágásnak köszönhetően a tojások 
kivehetőek.
Méret: kb. 9,8 x 13 és 7,2 x 14,5 cm 
Vastagság: kb. 1,5 cm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 76 per cs. ................................... 2.960,—

Fa - nyúl  
2 az 1-ben

Tömör,  
stabil nyúl,  
a pontos vágás- 
nak köszönhetően  
a kis nyulat kissé  
kihúzhatjuk vagy  
ki is vehetjük.
Méret: kb. 11,5 és 24,5 cm 
Vastagság: kb. 20 mm
60 30 81 per db ................................... 1.970,—

Nyúl talpas - fa

Divatos nyulak falécen, első oldala festve, 
kedves arckbl és fatojással díszítve, kétféle. 
Motívumválasztás véletlenszerű.
Méret: kb. 29,5 cm 
Vastagság: kb. 8 mm 
Szín: zöld / fehér
60 30 59 per db ................................... 1.120,—

Húsvéti fű

Dekorációs fű  
papírból. 
Szín: zöld
60 00 67 30 g/cs. .................................... 290,—

Füves húsvéti  
fészek

Stabil kosárka  
húsvéti papírfűvel.
Méret: Ø kb. 21 cm 
Magasság: kb. 6 cm
60 30 83 per db ............. 780,— helyett....670,—

Kosár kerek - hántolt fűzfavesszőből

Stabil kosár két füllel és fóliabetéttel, ezáltal friss 
virágokhoz és kisebb növényekhez is használható. 
Méret:  Ø kb. 14,5 cm 
Magasság:  kb. 7 cm 
Teljes magasság: kb. 10 cm
60 26 29 per db ...................................... 730,—

Kosár készlet ovális - hántolt 
fűzfavessző / venyige

Stabil fóliabetétes  
kosarak, így friss virágok- 
hoz és kisebb növényekhez alkalmas.
Méret: kb. 21 x 12, 25 x 16 és 29 x 19 cm 
Magasság: kb. 10, 11 és 13 cm
60 30 98 3 db/cs. ................................. 4.070,—

Tálca Valbone - MDF

Masszív tálca magas peremmel, megtölthető. 
H x Sz x M: kb. 40 x 14 x 2,2 cm 
Mélység: kb. 1,8 cm 
Szín: barna / fehér patinált
60 27 14 per db ................................... 1.460,—

AKCIÓ!
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EL SŐ ÁLDOZ ÁS
ÜNNEPÉLYESEN DÍSZÍTVE

Ilyen egyszerű:
A sajtos dobozokat belülről színes rajzlappal, stancolt részekkel és fény-
képekkel díszítjük. A fedelet ráhelyezzük és a keretet is hasonlóképpen 
díszítjük. A mozdonyt elkészítjük és a sajtos doboz vagonokat össze- 
illesszük vagy egymás után felsorakoztatjuk. 

AL APANYAG
Lámpásfedél és talp / sajtosdoboz
 
 
 
 

Méret: Ø kb. 15,3 cm
40 07 88 10 db/cs. .............................1.340,— 
 ab 10 cs. .............................1.280,— 
40 07 89  200 db/cs. végső ár .........23.770,—

Képkeret vonat -  
mozdony

Szépen előstancolt,  
erős kartonból,  
festhető és  
ragasztható.
Méret: kb. 19,3 x 18 cm 
Vastagság: kb. 1,5 mm 
Szín: fehér
1 ív = 1 mozdony!
40 08 66  per ív ......................................370,— 
  10 ívtől ...................................330,— 
  100 ívtől .................................300,—

Motívumlyukasztó nagy
Max. 220 g / m² vastagságú  
papírhoz és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 2 – 2,5 cm

 
 
 

40 02 52  Margaréta, per db ..............1.430,— 
40 02 53  Pillangó, per db .................1.430,—
40 02 60  Nap, per db ........................1.430,—

Lyukasztó Super Jumbo -  
margaréta
Alkalmas 220 g / m²  
vastagságú papírhoz  
és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 4,5 cm
40 10 92  per db .................................3.350,—

Lyukasztó XXL -  
kerek díszszegéllyel
Alkalmas 200 g / m²  
vastagságú papírhoz  
és kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5 cm
40 10 90  per db .................................3.390,—
 
Rajzlap (natúrpapír) 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. kül. szín) lásd FK 19 / 20, 336. oldal

Fotókarton - virágok

Fotókartonból,  
különböző méretben  
és színben. 
Méret: Ø 16, 22 és 28 mm 
Vastagság: 300 g / m2

40 17 08 kb. 3.600 db/cs. .................... 2.610,—

Matrica -  
Elsőáldozás
 
 
 
 

Méret: kb. 1,2 – 5 cm 
Mennyiség: 33 matrica
40 02 21  arany, per ív ............................ 260,—

Matrica -  
Galambok & halak
 

Méret: kb. 1,5 – 3,5 cm 
Mennyiség: 56 matrica
40 09 87  arany, per ív ............................ 260,—

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Egy utazás 
Jézussal

Jézus 
a pásztorom

Jézus 
a kősziklám

Jézus az  
útmutatóm
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ELSŐ ÁLDOZÁS 71
Olajfa - kereszt 
Oldalán akasztólyukkal. Szép ajándék első  
áldozásra vagy konfirmációra. A jól fogható 
kereszt szép kísérő a  
mindennapokra. 
Furat: Ø kb. 2,5 mm

Méret: kb. 65 x 40 mm, vastagság: kb. 12 mm
10 23 53 per db ...................................... 920,—

Méret: kb. 70 x 45 mm, vastagság: kb. 10 mm
10 23 51 per db ...................................... 580,—
Méret: kb. 100 x 60 mm, vastagság: kb. 10 mm
10 23 52 per db ...................................... 920,—

Olajfa - medálok szalaggal
A zsinórt a kívánt hosszra köthetjük. Egy szép 
ajándék és kísérő a mindennapokra. 
Antalkereszt szalaggal

Méret: kb. 40 x 35 mm, vastagság: kb. 9 mm
10 23 55 per db ................................... 1.010,—

Galamb szalaggal

Méret: kb. 34 x 35 mm, vastagság: kb. 7 mm
10 23 57 per db ...................................... 950,—

Fa - kereszt lapos,  
kivágással
Nyakba akasztáshoz zsinórt  
(cikkszám 602437..) vagy  
bőrszíjt (cikkszám 700736)  
kérjük hozzárendelni. 
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 5 x 8 cm 
Vastagság: 3 mm
10 22 96 12 db/cs. ............................... 1.100,—

Fa - talpas kereszt

Ezt a keresztet egy- 
szerűen beleillesztjük  
az alaplapba, ezt köve- 
tően kedvünk szerint  
lefesthetjük és díszíthetjük 
TIPP: Különösen jó tartás  
 érdekében a keresztet  
 az alaplapba  
 beragaszthatjuk. 
Alapanyag: rétegelt nyárfalemez 
Méret: kb. 15 x 7 x 7 cm 
Vastagság:  kb. 3 mm
10 21 20 per db ...................................... 340,—

Szalvéták 
Méret: kb. 33 x 33 cm, 3-rétegű

Első áldozás Pius
50 21 44 20 db/cs. .................................. 880,—

Spirit
50 17 63 20 db/cs. ............................... 1.020,—
Szóródíszek hal - műanyag
Ideális szórni vagy ragasztani  
különböző barkácsoláshoz  
keresztelőre, első áldozásra,  
konfirmációra, stb.
Méret: kb. 3 x 1,2 cm 
Vastagság: kb. 1 mm 
Szín: arany
60 31 69 24 db/cs. .................................. 920,—

Szóródíszek halak - fa

Mindkét oldaluk lefestve, ideálisak szórni vagy 
ragasztani, hatféle. Barkácsolni keresztelőre, 
első áldozásra, konfirmációra, stb.
Méret: kb. 1,5 – 5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: többszínű
60 32 65 18 db/cs. .................................. 970,—

Barkácskészlet - angyal I
Három elegáns gyöngyangyal elkészítéséhez. 
Láncra, mobiltelefonra, kulcsra, stb. lehet akasz-
tani. Made in Europe.

Tartalom: 
● csiszolt üveggyöngyök 
● viaszgyöngyök 
● szerelőpálca 
● fémszárny 
● leírással

A kész angyal mérete: kb. 3 x 2 cm 
Szín: fehér / kristály
70 09 19 3 db/cs. .................................... 670,—

Viaszcsíkok - szivárvány
 
 
  

Öntapadó. 
Mennyiség: 18 db (3 db / szín) 
Méret: kb. 200 x 2 mm 
Színek: piros, narancssárga,  
 sárga, világoszöld,  
 középkék és ibolyakék
30 07 25 per ív ..................................... 1.300,—

Díszítő viasz - készlet, szivárvány

Tartalom: 
● 3 viaszlap (kb. 200 x 50 mm) 
● 6 viaszcsík (kb. 200 x 2 mm) 
● 1 halszimbólum / (Ikhthüsz) (kb. 40 x 20 mm)
30 17 78 per cs. ................................... 2.540,—

Díszítő viaszlapok - szivárványszínek

Méret: kb. 20 x 10 cm 
Vastagság: kb. 0,6 mm 
Szín: piros, narancssárga, világossár- 
 ga, sárga, világoszöld, zöld, 
türkiz, világoskék, kék, lila
30 19 04 10 db/cs. ............................... 2.210,—
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AL APANYAG

Colouraplast - granulátum 
Kicsi színes polisztirolgyöngyök,  
amelyeket egy fém formában a  
sütőben megolvasztunk

Színek + számok:  
színtelen-00, tojássárga-16, narancssárga-20, 
középpiros-35, sötétpiros-39, fűzöld-51,  
halványkék-61, sötétkék (középkék)-69 
A színek számát kérjük megadni!
50 15 13 .. 200 g/tégely ................ 1.800,—
 
Ékszertartó - hal II
(Cikkszám 301599) lásd FK 19 / 20, 285. oldal

Ékszertartó - kereszt nagy
(Cikkszám 300892) lásd FK 19 / 20, 279. oldal

Viaszozott pamutzsinór Ø 1,5 mm
(Cikkszám 700943, 700540) lásd FK 19 / 20, 605. oldal

Színes medálok

Az ékszertartót Colouraplast-tal 
megtöltjük. Az ékszertartó  peremét  
nyugodtan ellepheti, mert olvasz-
táskor kissé megsüllyed. A sütőben 
180 °C -on kb. 15 percig olvasszuk. 
Kihűlés után egy pamutzsinórra 
akasztjuk.

Ilyen egyszerű:
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NEKED

KÁRTYA BARKÁCSOLÁSA

Édes szív

Vágjuk a fehér fotókartont 11,5 x 17 
cm-es méretre és rajzoljunk filc-
tollal több kört rá. Két cukorpál- 
cát helyezzünk szív formában rá.  
Rögzítésképpen egy előszúrótű- 
vel a cukorpálca kerekítésénél  
és az alján egyenként két lyukat 
szúrunk. A cukorszívet hímzőfo- 

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG
Cukorpálca

Egy különleges  
nyalánkság kicsik- 
nek és nagyoknak  
egyaránt! Egyenként  
fóliázva, eperízű.
Hossz: 135 mm  
Vastagság: Ø 8 mm
30 18 87 per db .........140,— helyett....120,— 
30 19 08 72 db/cs. ..8.570,— helyett....6.610,—

Motívumfotókarton - csíkok kicsi

Csíkos fotókarton, tíz színben.  
Mindkét oldala nyomtatott.
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m²
40 18 36 10 lap/cs. ............................3.600,—

Festő filctoll Twin-tip - STAEDTLER

36 különböző szín kartondobozban.
Tollvastagság:  Ø 10 mm 
Tollhossz:  167 mm 
Vonalvastagság:  kb. 0,5 – 0,8 und 3 mm
50 21 66 36 db/cs. .............................5.430,—

Ragasztóstift Stic - UHU
Könnyen elkenhető,  
szárazon átlátszó és  
hidegen kimosható. 
Mennyiség: 21 g / stift
40 00 06 per db ....................................800,— 
 12 db-tól ................................740,—

Perlé hímzőfonal - ELISA
Fonalvastagság: Nr. 5 
Súly:  kb. 5 g 
Szín:  rubinpiros
50 14 58 31 20 m/motring .................. 430,—

nallal a kártyára kötjük és a rajz-
lapból lyukasztott szíveket a fehér 
kártyára ragasztjuk. A motívumkar-
tont 29 x 20 cm méretűre vágjuk, 
középen a kártyát összehajtjuk és 
cukorpálcával díszített kartont kívül 
a fedőlapra ragasztjuk.

Rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2
 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 130 g / m²
csomag = 10 egyszínű lap!

Színek + számok: 
világospiros-30, világoszöld-51, világoskék-61 
A színek számát kérjük megadni!
40 14 76 .. 10 lap/cs. ............................. 800,— 
 10 cs./színtől ....................... 770,—

Fotókarton 300 g/m2
 
Méret: 50 x 70 cm 
Vastagság: 300 g / m² 
Szín: fehér
40 14 77 01 10 lap/cs. .......................... 1.680,— 
 10 cs.-tól ........................... 1.620,—

Lyukasztó -  
szív, medve &  
pillangó

3 különböző motívum,  
extra nagy nyílással  
a vastagabb anyagok- 
hoz pl.: dekorgumi, stb. 
Motívumméret: kb. 1,5 cm
40 10 69 3 db/cs. ................................. 2.350,—

ANYÁK & APÁK NAPJA

Ha csak egy virág volna 

Én azt is megkeresném, 

Ha csak egy csillag gyúlna 

Fényét ide vezetném. 

Ha csak egy madár szólna, 

Megtanulnék a hangján, 

Ami csak szép s jó volna 

Édesanyámnak adnám.
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1 A borotvahabot fújjuk rá a 
sütőpapírra vagy alumíniumfó-
liára és kenjük szét egyenlete-
sen. 2 Néhány csepp különböző 
színű plakátfestéket csepeg-
tessünk a habra és kenjük szét 
egy fapálcával úgy, hogy vonal-
akat vagy köröket húzunk, míg 
a színekből egy szép effektus 
keletkezik. 3 Tegyünk egy papírt 
a színezett borotvahabra, nyom-
juk könnyedén rá, várjunk kicsit 
és utána óvatosan húzzuk fel.  

4 A hab ráragad a papírra, ez  
teljesen normális és nem gond. 
Egy vonalzóval toljuk le a fe-
lesleges habot a papírról. Máris 
látható a remekmű! Száradás 
után készítsünk különböző kár-
tyákat és írjunk rá kedves kis 
verseket. 

Nincs is annál viccesebb, mint apa borotvahabját elcsenni 
és azzal egy menő kártyát alkotni.  

 MÁRVÁNYOZOTT KÁRTYÁK KÉSZÍTÉSE

 Festés  
borotvahabbal

Használjunk jól nedvszívó papírt, mert ha 
nem, akkor a festék nem tapad jól.  

TIPP

AL APANYAG

Tempera - PRIMO
Vízbázisú plakátfesték. A palackok  
kiváló minőségű nem áteresztő  
PET-ből készülnek - a festék  
hosszabb tárolásnál sem  
szárad ki.
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, zöld-50, világoszöld-51, kék-60, vi-
lágoskék-61, ibolyakék-70,  barna-80, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
50 12 73 .. 1.000 ml/üveg ............. 1.120,—
 
Festő- és rajztömb A4 vagy A3
(Cikkszám 400443, 400444) lásd főkatalógus 333. oldal

Szétnyitható kártya - DIN A5 boríték nélkül
(Cikkszám 400805) lásd főkatalógus 356. oldal

Szétnyitható kártya virág
(Cikkszám 400802) lásd főkatalógus 357. oldal

Washi Tape dekortapasz - készlet uni
(Cikkszám 402051) lásd főkatalógus 376. oldal

Washi Tape dekortapasz- Hotfoil
(Cikkszám 401984) lásd főkatalógus 376. oldal

Hímzőfonal pasztell
(Cikkszám 502287) lásd főkatalógus 498. oldal

Nyárs / sasliknyárs - fa
(Cikkszám 101184) lásd főkatalógus 133. oldal

Motívumlyukasztó nagy - szív
(Cikkszám 400270) lásd főkatalógus 346. oldal

Sütőpapír vagy alufólia, borotvahab, 
vonalzó vagy derékszögű vonalzó

2 3 4

A barkácstippet webáruházunkban  
itt találja meg: Barkácstippek:  
Festés / Borotvahab kép

S ABLON
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ANYÁK & APÁK NAPJA74

Fa - képkeret szív

Ez a nagyszerű  
szívdíszes képkeret  
különösen szépen  
néz ki egy íróasztalon  
vagy egy komódon.  
A szívet ráragasztjuk  
és egyedi elképzelés szerint kiszínezzük.  
Fa hátlappal, akasztófurattal és talppal.
Méret: kb. 115 x 115 mm 
Lécszélesség: kb. 25 – 30 mm 
Képméret: kb: 57 x 57 mm
10 21 16 per db ...................................... 600,—

Fa - jegyzettartó szív
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Natúr, spirálrugóval. 
Motívum: kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 11 cm
10 12 31 per db ...................................... 830,—

Fa - ceruzatartó szív

Egy szívélyes ajándékötlet.  
Sokoldalúan elkészíthető,  
pl.: pirográfiával,  
festéssel,  stb. 
Alapanyag: juhar natúr 
Szív: kb. 4 x 2 x 3,5 cm 
Talpfelület: kb. 7 x 4,5 x 0,6 cm 
Furat: Ø kb. 7 mm
10 18 99 per db ...................................... 480,—

Fa - kulcstartók
Formás szívek lézerrel vágott kontúrokkal. Egy 
3 mm-es furattal egy kulcstartó karika beakasz-
tásához (pl. cikkszám 700350). 
Vastagság: kb. 4 mm

Szívek
Méret: kb. 5 x 4,2 cm
10 20 58 25 db/cs. ............................... 1.320,—

Virágok
Méret: Ø kb. 4,2 cm
10 22 92 24 db/cs. ............................... 1.240,—

Fa - medál Az élet virága

A gyönyörűszép, energetizáló jelkép tisztán van 
a medálra lézerezve, festékkel vagy páccal még 
kidolgozhatjuk. Pillanatok alatt csodás ékszerda-
rabok, kulcstartók, stb. készülhetnek.
TIPP: Falazúrt (cikkszám: 501259..), akrilfesté- 
 ket (pl. cikkszám 501282..) vagy fapácot  
 (cikkszám 501258..) kérjük hozzárendelni. 
Alapanyag: rétegelt nyírfa, nyers, csiszolt 
Méret: Ø 50 mm 
Vastagság: kb. 2,6 mm
10 22 21 per db ...................................... 490,—

Fa - kulcstartó ház

Stabil ház, három kulcstartóval, jutaszalaggal 
felakasztható. Egyedileg lefesthető és elkészíthető.  
H x Sz x M: kb. 16,7 x 2 x 20 cm 
Teljes hossz: kb. 32 cm 
Kivágás: 4,2 x 3 cm
10 19 99 per db ...................................... 970,—

Fa - masszázspók

Kész, kellemes masszázseszköz, gyerekek- 
nek és gyermekkezekbe is kiválóan alkalmas 
- ideális kényeztető pillanatokhoz. A főgolyó Ø 
45 mm-es, 3 láb barázdált rúdból, 1 – 1 darab 
masszázsgolyóval Ø 25 mm. 
Alapanyag: bükkfa, natúr 
Méret: kb. 9,5 x 7 cm
10 18 43 per db ...................................... 750,—

Fa - kémcsőváza szív

Egyszerűen szeretet- 
teljes - ideális ajándék  
anyák napjára és  
valentin-napra  
vagy dekorációs  
ötlet esküvőre.  
Natúr színű,  
tömörfa, egy furat  
kémcsőnek és két  
kimart núttal a faszí- 
vek beillesztéséhez.  
Ideális festeni vagy  
elkészíteni saját  
elképzelés szerint. 
Tartalom:  
● 1 tömör talp 
● 2 betűzhető szív 
● 1 polisztirol kémcső (törésálló)

Méret: Ø kb. 10 cm 
Vastagság: kb. 2,4 cm 
Méret szív: kb. 8 és 5,7 cm 
Furat: Ø kb. 1,6 cm
10 19 94 per db ................................... 1.140,— 
 25 db-tól ............................... 1.010,—

Jegyzettartó

Fényképeket, kedves üzeneteket, jegyzete-
ket, stb. csíptethetünk be, így ezek kedves 
emlékként díszítik az íróasztalt. Egyszerűen 
elkészíthető szerszámok nélkül, tömör faré- 
szekből. Színesre festve sok örömet okoz.
Méret: kb. 40 x 40 mm 
Magasság: kb. 195 mm
10 21 98 per db ...................................... 670,—

Neked készítettem
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ANYÁK & APÁK NAPJA 75
Fa - összeilleszthető részek
Nagyon könnyen összeilleszthető. A nagyobb 
stabilitás érdekében a részeket ragasztóval 
fixálhatjuk.
Vastagság: kb. 3 mm

Mobiltartó

Háromrészes.
H x Sz x M: kb. 10 x 5 x 13,5 cm
10 22 88 per db ...................................... 560,—

Íróasztal készlet

Hétrészes. 
TIPP: Jegyzettömböt (cikkszám 401474.. fehér-01 
 vagy színes-99) kérjük hozzárendelni.
H x Sz x M: kb. 18 x 9 x 9,6 cm
10 22 31 per db ................................... 1.120,—

Fa - fűzőformák szívek

Ezeket a csodás formákat gyapjú, fonal, háncs, 
stb. segítségével egyszerűen elkészíthetjük.  
Kétféle befűzési technika lehetséges. Befűzhet- 
jük (hímezhetjük) csak a külső vonalakat, 
vagy kifeszítjük a szálakat a belső motívumra 
(feszítőtechnika).
Méret: kb. 10 und 12,5 cm 
Alapanyag: nyírfa rétegelt lemez 
Vastagság: kb. 3 mm 
Furat: Ø kb. 2,8 mm 
Tartalom: 2 db (szívkeret + 1x szív)
10 20 85 2 db/cs. .................................... 560,—

Fa - grillfogó

Szépen kidolgozott és kiváló minőségű grillfogó 
bükkfából. A fogó belső oldala barázdált, hogy 
az ételt jól tartsa. Égetőpáka vagy különböző 
színű festékek segítségével egyedi darabok 
készülhetnek, amely kiváló ajándék lehet pl.: 
apák napjára. 

Alapanyag: bükk, nyers, szépen csiszolt 
Szélesség: kb. 20 mm 
Hossz: kb. 300 mm
10 19 40 per db ...................................... 370,—

Vízmérték 15 cm - fa

Made in Germany. Ez a kalibrált és teljesen 
működőképes vízmérték sláger kis és nagy 
mestereknél. A libella segítségével leolvasható, 
hogy egy tárgy, pl. egy kép pontosan vízszintben 
van-e felszerelve. Tömörfából. Pirográfiával, 
lefestéssel, stb. gyorsan készíthető egy csodás 
és hasznos ajándék pl.: apák napjára. 
H x Sz x M: kb. 15 x 2,2 x 3,2 cm
20 09 77 per db ................................... 1.630,—

Sárkefe

 
 
 
 
 

 
 

 
Tömör fatest, erős műanyag sörtével. Különböző 
használatra alkalmas, mint pl.: cipőpucoláshoz. 
1a minőségű osztrák gyártmány. 
Méret: kb. 170 x 45 mm
10 13 10 per db ...................................... 600,—

Univerzális kefe

Cipők fényezéséhez vagy praktikus ruhakefe- 
ként használható. Akrilfestékkel vagy pirográ 
fiával egy kedves ajándék készülhet. Erős hát 
kezeletlen bükkfából, az oldalán kézhez álló 
mélyedéssel, sűrű kevert sörtével,  
1a minőségű osztrák gyártmány. 
Hossz: kb. 190 mm
10 21 75 per db ...................................... 970,—

Fa - grillkefe

Apa grillrácsa így rendkívül tiszta lesz. Akril- 
festékkel, pirográfiával, stb. remek egyedi da- 
rabok készíthetőek ajándéknak apák napjára.  
Sárgarézzel bevont, 1a-acéldrót, sűrű, hullá- 
mos sörték, 4 soros, masszív bükkfából,  
íves és kerekített nyéllel, tartós minőség. 
TIPP: A kefe hátoldalán a gyártó felirata egysze- 
 rűen lefesthető vagy lecsiszolható. 
Kefehossz: kb. 130 mm 
Teljes hossz: kb. 280 mm
10 20 63 per db ...................................... 630,—

Autómosó kefe

Sűrű, puha hasított műszál, az optimális tisztí-
táshoz és a lakk megkíméléséhez. Akrilfestékkel 
vagy pirográfiával kedves ajándékot készíthe-
tünk. Erős hát kezeletlen bükkfából, kézhez for-
mált nyél akasztófurattal, 1a minőségű osztrák 
gyártmány. 
Hossz: kb. 350 mm
10 21 76 per db ...................................... 780,—
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Elkészítési példa

Fa - cipőkanál

Ezzel a stabil fa cipőkanállal  
garantáltan kényelmesen  
felhúzhatjuk cipőnket,  
bőrhurokkal felakasztható.  
Egy csodás apák napi ötlet  
mindenféle elkészítési  
lehetőséggel pl: pirográfia,  
festés, stb. 
Alapanyag: juhar, natúr 
Méret: kb. 50 x 4 cm 
Vastagság: kb. 8 mm
10 18 94 per db ......................................................................................................................1.360,—
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ANYÁK & APÁK NAPJA76

1 Gondolkozzunk el egy motívumon és ceruzával és 
vonalzóval a vázoljuk fel a papírra. 2 Az előrajzolt 
motívumot ecsettel és plakátfestékkel lefestjük, majd 
hagyjuk jól száradni. 3 A vékony vonalakhoz alkoho-
los filcet használunk.

Festeni mint a nagy művészek. Egy pár  
tippel és segítséggel pofonegyszerűen,  
saját műremekek készülnek.

 KUBIZMUS

Egy portré  
Picasso  
nyomdokaiban

AL APANYAG

INFOR MÁCIÓ

A kubizmus egy avantgárd művészeti 
mozgalom volt a 20. század elején. 
Végsőkig fokozta a szerkezetet, a tárg-
yakat és a téri viszonylatokat meghatáro-
zó geometriai szükségszerűségeket.  
Elnevezését a francia „cube” (kocka) illet-
ve a latin „cubus” szavakból alkották meg. 
A kubizmus egy francia, 1906-ban alakult 
avantgard művészeti mozgalomból szü-
letett. Hiteles alapítói Pablo Picasso és 
Georges Braque. További képviselői Juan 
Gris és a Puteaux-csoport tagjai Fernand 
Léger, Marcel Duchamp és Robert Delau-
nay, akire az orfizmus visszavezethető.

Festő- és  
rajztömb
 

 

Vastagság: 180 g / m²
40 04 43 DIN A4, 20 lap/tömb .......... 460,— 
40 04 44 DIN A3, 20 lap/tömb .......... 900,—
 
Grafitceruza
lásd főkatalógus 418. oldal

Derékszögű vonalzó - nagy
(Cikkszám 500861) lásd főkatalógus 428. oldal

Plakátfesték
lásd főkatalógus 443 – 445. oldal

Ecset
lásd főkatalógus 223 – 226. oldal

Alkoholos filc - fekete
(Cikkszám 501985, 501986, 50139090, 50139190)  
lásd főkatalógus 417. oldal

8. osztály NMS  
Puch bei Weiz, 4.osztály,  

Teresa Gratzer  
rajz és vizuális kultúra
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ANYÁK & APÁK NAPJA 77

AL APANYAG

Papírmasé -  
akasztós szív 3D
Méret: kb. 8,5 x 7,5 cm 
Vastagság: kb. 5 cm
40 07 28 per db ................................ 310,—

Szalvéták -  
Colourful Hearts

3-rétegű.
Méret: 33 x 33 cm
50 22 49 20 db/cs. ............................ 880,—

Szalvétaragasztó  
Art Potch lakk &  
ragasztó,  
Hobby Line - KREUL
 

50 04 75 150 ml/doboz ................. 1.540,— 
50 04 70  750 ml/flakon ................. 4.280,—

 SZALVÉTATECHNIKA

Szívek
Ilyen egysezrű:

A szalvétamotívumot kitépjük vagy 
kivágjuk és a felső nyomtatott réte-
get leválasztjuk. Egy puha ecsettel 
a kívánt helyre ART POTCH lakk & 
ragasztót kenünk, majd a szalvé-
tamotívumot ráhelyezzük és még 
egyszer óvatosan átkenjük. A ke-
letkezett gyűrődést az ecsettel kisi- 
mítjuk.
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Akrilszív
Kétrészes, kristálytiszta,  
belül dekorálható, sze- 
gélyszalaggal díszíthető,  
festhető vagy ragasztható,  
valamint Window Color- 
ral is festhető.  
Méret: kb. 8 cm
30 01 24 5 db/cs. ................................. 1.550,—

Akril szívdoboz tetővel

Doboz kristálytiszta műanyagból, fedéllel, 
többféle alkotáshoz vagy apróságok praktikus 
tárolásához. 
Méret: Ø kb. 105 x 100 mm 
Magasság: kb. 52 mm
30 17 03 12 db/cs. ............................... 4.620,—

Kulcstartó sörnyitóval

Kétrészes, átlátszó műanyagból, kulcstartó 
karikával (nikkelmentes). Fényképekhez vagy 
apróbb rajzokhoz, egy gyors személyes aján- 
dékötlet karácsonyra, anyák, napjára, apák 
napjára, stb. A fedőrész behelyezés után nem 
nyitható újra.
Méret: kb. 46 x 83 mm 
Betétméret: kb. 30 x 30 mm 
Vastagság: kb. 5 mm
70 09 36 5 db/cs. ................................. 1.550,—

Varázspapír -  szívek

Ami első pillantásra egy sima fehér papírnak  
néz ki, egy nagy meglepetést tartogat a szá 
munkra. Színes ceruzával, filctollal vagy vízfes-
tékkel ráfestve mint egy varázslat, szép minta 
jelenik meg! Egyik oldala átlátszóan lakkozva.
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Vastagság: 250 g / m2 
Szín: fehér
40 20 01 10 lap/cs. .............................. 2.690,—

Papírmasé - tányér szív

Nagyon  
stabil tányér,  
ideális díszíteni,  
megtölteni stb. 
Méret: Ø kb. 25,5 cm 
Magasság: kb. 3 cm
40 07 15 per db ...................................... 470,—
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Szív fém

Nagyszerű barkácsötleteket valósíthat meg ez- 
zel a stabil fémformával, pl. spárgával, gyapjú- 
val, szalagokkal körbetekerni és különféle deko- 
rációsanyagokkal díszíteni. Ablakképekhez, stb. 
Méret: kb. 16 x 7 cm 
Vastagság: Ø kb. 2 mm
30 16 45 2 db/cs. .................................... 650,—

Hungarocellszív

Durva szemcsézéssel. Kissé domború, lapos alj.
Méret: kb. 90 mm 
Vastagság: kb. 3 cm
30 12 67 12 db/cs. ............................... 1.630,—

Hungarocellszív - fél

Kiváló minőségű, osztrák gyártású termék finom 
szemcsézéssel és perem nélkül.
Méret: kb. 90 mm
30 06 60 per db ...................................... 230,—
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Közelnézet
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Sablon a webáruházunkban:  
Barkácstipp / Anyák /  
apák napja: Tőlem neked
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A wc-papír gurigát szív formába 
hajtjuk és a ragasztószalaggal rög-
zítjük. Akril- vagy barkácsfestéket 
egy papírtányérra öntünk. A szívet 
a festékbe mártjuk és a kártyára 
pecsételjük. Minden színhez új wc-
papír gurigát használjunk.

Szívből
Duplakártya borítékkal - négyszögletes

Fotókartonból, 5 kártya 5 színben hozzáillő 
lappal és borítékkal. 
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla  
Vastagság: 220 g / m² 
Szín: barna
40 15 18 80 5 db/cs. ................................ 670,—

Szétnyitható kártya fonott motívum - szív

A szétnyitható kártya tartalmaz egy előstancolt, 
résekkel ellátott fonóaljat. Szív motívumos üd- 
vözlőlap készíthető belőle. Egyszerű barkácso-
lással ideális anyák vagy apák napi ajándékot 
készíthetünk. Ideális festéssel, ragasztással,  
stb. díszíteni.
TIPP: Fonócsíkokat (cikkszám 400522, 400523  
 vagy 400524) kérjük hozzárendelni.
Méret: 15 x 15 cm 
Vastagság: 250 g / m2

40 21 11 per db ...................................... 410,— 
 20 db-tól .................................. 390,—

Parkoló óra autó

Nyomtatott, előstancolt kartonrészekből néhány 
kézmozdulattal egy egyszerű parkoló óra kelet-
kezik, ideális apák napjára.
Méret: kb. 14 x 14 cm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 19 38 per db ...................................... 300,— 
 10 db-tól .................................. 290,— 
 100 db-tól ................................ 270,—

Fa pecsétnyomó - szív kaccsal

Fa pecsétnyomó magas gömb- 
markolattal és jelölőnyíllal, pecsét- 
nyomó felület natúr kaucsukból. 
Motívum:  Ø kb. 3 cm

40 19 58 per db ................................... 1.220,—

Pecsétpárna - STANGER

Praktikus fémdobozban, átitatva Stanger 
bélyegzőfestékkel.
Méret: kb. 7 x 11 cm

 
Színek + számok:  
piros-30, zöld-50, kék-60, ibolyakék-70,  
fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
40 15 47 .. per db .................................. 570,—

Hímzőkártya - szeretlek

Hímzőkártyák, amelyek már a kicsiket is 
lenyűgözik. Előnyomtatott és előstancolt. 
Méret: 11 x 16,6 cm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Szín: fehér 
Vastagság: 400 g / m2

40 07 59 per db ...................................... 120,— 
 10 db-tól .................................. 100,—

Klipsz keret / képkeret  komplett

Komplett jelentése:  
üveg, hátlap, 4 fémklipsz, 1 passzpartú

Méret: DIN A5 (148 x 210 mm) 
Passzpartú belső kivágás: 100 x 150 mm
10 20 21 per db ...................................... 390,—
Méret: DIN A4 (210 x 297 mm) 
Passzpartú belső kivágás: 150 x 210 mm
10 20 20 per db ...................................... 680,—

Ilyen egyszerű:
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ANYÁK & APÁK NAPJA 79
Matrica - szívek

Méret: kb. 1,3 és 3,5 cm 
Mennyiség: 870 matrica
40 17 09 per tekercs ........................... 1.290,—

Matrica - modern szívek

Méret: kb. 0,8 – 1,9 cm 
Mennyiség: 284 matrica
40 20 61 per cs. ...................................... 830,—

Dekorgumi matrica -  
csillámló szívek

Öntapadó. 
Méret: kb. 15 – 45 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: piros és ezüst
30 09 83 40 db/cs. ............................... 1.010,—

Coffee-to-go bögre

Duplafalú bögre erős műanyagból, ami az italt  
forrón vagy hidegen tartja. Szigetelt és szivár-
gásbiztos a praktikus zárókupaknak köszön- 
hetően, ami nem zavar ivás közben. A csomag 
3 üres papírbetétet is tartalmaz saját tervezésű 
bögre készítéséhez, amit például rajzokkal, ked- 
ves szavakkal, fotókkal, stb. díszíthetünk. Így 
tehetjük a bögrét egyedivé. Tökéletes kedves 
ajándék anyák- vagy apák napjára. A coffee-to-
go időközben egy életmód része lett.  Ez a tartós 
bögre segít óvni a környezetünket, mivel évente 
a világon több milliárd kávés poharat dobnak el. 
Nem mérgező, tesztelt minőség, mosogatógép-
ben nem moshatóak. Minősítések: ISO9001, 
BSCI és SEDEX.
Méret: Ø kb. 7 cm 
Magasság: kb. 17,5 cm 
Űrtartalom: kb. 350 ml
30 15 45 per db ................................... 1.340,—
 50 db-tól ............................... 1.240,—

Golyóstoll saját tervezéshez

Duplafalú golyóstoll fekete tollbetéttel. Fehér 
papírral saját készítéshez pl. rajzokkal, kedves 
szavakkal, fotókkal, stb. Így lesz a tollból egy 
egyedi szemetgyönyörködtető tárgy. Tökéletes 
ajándék anyák vagy apák napjára.
Tollhossz:  kb. 11,5 cm 
Tollvastagság:  kb. 1,7 cm 
Vonalszélesség: kb. 0,5 mm
30 17 91 10 db/cs. ............................... 3.400,—

AL APANYAG

Szóródíszek előnyös csomag szív - filc

Méret: kb. 2,8 cm (kb. 160 db)  
 kb. 3,8 cm (kb. 120 db) 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 04 58 per cs. ............................. 2.850,—

Faszeletek natúr - nyírfa
Méret: Ø kb. 30 – 90 mm 
Vastagság: kb. 10 mm 
Tartalom: kb. 1 kg (természe- 
 tesség miatt kb. 40 – 80 db)
60 28 16 per cs. ............................. 3.010,—
 
Deco Painter matt - MARABU
(Cikkszám 501318.. fehér-01, cseresznye-35)  
lásd főkatalógus 453. oldal
Barkácsragsztó
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 322. oldal

Köszönet

A szíveket barkácsragasztóval a fa- 
szeletekre ragasztjuk és Deco Pain-
ter-rel pöttyöket rajzolunk fel. Egy 
szögfúróval egy furatot fúrunk és 
egy madzaggal felakasztjuk.

Ilyen egyszerű:

El
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Sifonszalag szív - 10 mm

Átlátszó minőségi sifonszalag nyomtatott, 
kiemelkedő csillámszívekkel. 
Szélesség: 10 mm
Színek + számok: 
fehér / arany-18, fehér / ezüst-92 
A színek számát kérjük megadni!
60 28 50 .. 12,5 m/tekercs .................. 1.850,—

Mozaik - matrica rózsa
 

 
 
 
 

 

Méret: Ø kb. 6 és 13 mm
30 12 31 30 90 db/cs. .............................. 600,—

Kristálykövek - szívek piros

Akril, különböző színekben és méretekben.
TIPP: Kristálykőragasztót (cikkszám 400354)  
 kérjük hozzárendelni. 
Méret: kb. 6 – 25 mm
40 14 43 kb. 1.000 db/cs. .................... 1.510,—

Matrica - szívek

Méret: kb. 0,4 – 2 cm 
Mennyiség: 168 matrica
40 20 73 per ív ........................................ 290,—
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1 Nyomtassuk ki a motívumot a 
felirattal tükrözve lézernyomtató- 
val, a nyomtatott oldallal helyez- 
zük a táska közepére és gom- 
bostűvel rögzítsük. A transzfer 
kijelölővel a papírt fessük át. Egy 
faspatulával a teljes motívumot 
egyenletesen és erősen nyom-
kodjuk rá. A transzfer festék a lé-
zernyomtató festékét feloldja és 
átviszi a táska felületére.Távolít-
suk el a papírt. 2 A méhecskéket a 
szitanyomó sablon és textilfesték 
segítségével a táskára nyomtatjuk. 
Először helyezzünk papírt a táská-
ba, hogy megakadályozzuk a fes-
ték átütését. Az öntapadó sablont 

helyezzük a megfelelő helyre és 
óvatosan nyomkodjuk rá. A sablon 
felső részére textilfestéket kenünk 
és rakli és enyhébb nyomás segít-
ségével a motívumon áthúzzuk. 
A sablont óvatosan lehúzzuk, 
majd rögtön megtisztítjuk, hogy 
még egyszer fel tudjuk használni.  
3 Száradás után (24 óra) előfűtött 
sütőben 150°C-on kb. 8 – 10 percig 
rögzítjük. Ezután a táska 30°C-on 
kímélő programon mosható.

A saját készítésű táskákkal üzenjünk a világnak!  
A transzfer kijelölővel és szitanyomó-sablonokkal hatásos 
eredményeket érünk el.

A már tükrözött sablont megtalálja a webáruhá-
zunkban: Barkácstipp: Textil, kézimunka & 
gyapjú / táska - Save the bees

S ABLON

 AL APANYAG

Válltáska -  
City Shopper

Sikkes pamut bevásár- 
ló-, szabadidő- vagy  
utazótáska praktikus  
füle van és sok hely  
van benne. 
FONTOS: Ajánlatos kíméletes mosóprogram-
mal a pamut appretúráját kimosni, hogy a 
textilfesték jól be tudjon hatolni az anyagba.  
Méret: kb. 34 x 43 cm 
Fülméret: kb. 2,5 x 55 cm 
Alapanyag: 100 % pamut 
Minőség: 280 g / m² 
Súly: kb. 160 g / db 
Szín: szürke
50 22 22 per db ............................. 1.330,—

Transzfer kijelölő - KREUL

Színtelen transzferanyag lézernyomatok 
egyszerű átviteléhez papírra, fára, parafára, 
terrakottára, dekorgumira, kőre, kerámiára, 
textilre és természetes rostokra.
Vonalszélesség: kb. 1 – 5 mm
50 23 01 per db ............................. 1.480,—

Spatula / barkácsfa

Méret: kb. 10 x 114 mm 
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
10 11 86 100 db/cs. .......................... 470,—

Öntapadó sablon - szitakötő & méhek

Kiváló minőségű, öntapadó szitanyomó 
sablon. Nagyon finom, puha anyag filigrán 
motívumokhoz és feliratokhoz. Tapad textilre, 
fára, feszített vászonra, papírra, stb. Zseniá-
lisan egyszerűen készíthetünk csodaszép 
motívumokat: a festéket kenjük fel a mellékelt 
raklival vagy egy sablonozó  
ecsettel, máris kész!
Sablonméret: DIN A5
50 23 18 per cs. ............................. 1.970,—

Textilfesték világos  
anyagokhoz, Javana - KREUL

 

Színek + számok: 
fehér-01, citromsárga-12,  
aranysárga-13, narancssárga-20, világos- 
piros-31, kárminpiros-33, bordó-39, pink-43, 
májuszöld-53, briliánszöld-54, sötétzöld-59, 
azúrkék-60, királykék-65, ibolyakék-70,  
levendula-75, sötétbarna-89, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni! 
50 13 26 .. 50 ml/üveg ................... 1.170,—

TRANSZFER KIJELÖLŐ & SZITANYOMÁS

Save the bees
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1 A sablont nyomtassuk a kí- 
vánt méretbe ki, vágjuk és fes- 
sük is ki. 2 A papírt hajtsuk 
ketté és középen kissé nyomjuk 
össze. 3 A kört nyissuk ki és 
fordítsuk meg az első oldalá-
ra. 4 A papírt tekerjük fel la-
zán és az éleket a mutatóuj- 
junkkal könnyedén nyomjuk be.  
5 A szerencsekekszet tartsuk  

kezünkbe és az előkészített papír- 
csíkot a jókívánságokkal toljuk a 
hengerbe úgy, hogy még kissé lát-
ni lehessen. 6 A szerencsekerék 
mindkét végét nyomjuk jól össze 
és középen ragasszuk is össze.

A szerencsesütieink bár nem ehetőek, de csodaszép papír 
szerencsehozók, amit igen könnyen saját magunktól is el-
készíthetünk. Az elrejtett idézeteket úgy készíthetjük, hogy 
teljesen egyedi és személyre szabott legyen. 

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRRAL

Szerencsesütik

 AL APANYAG

Brushpen készlet - EDDING

Tollvastagság:  Ø 9 mm 
Tollhossz:  165 mm 
Vonalszélesség: kb. 1 – 3 mm
50 21 83 10 db/cs. ......................... 4.230,—

Colour Happy Big Box - EDDING,

Tartalom: 
● 30 Colourpen filctoll  
 kerek heggyel 
● 20 Brushpen filctoll szoft  
 ecsetheggyel  
● 1 Brushpen Colour Mixer  
 akár 190 átmenethez  
 20 brushpennel 
● 12 tűfilc összehangolt színekben 
● 5 zselés toll, ezüst, arany és  
 3 metálos színben  
● 1 Profipen pigmentált  
 fekete tintával 
● 1 Pastel Pen - Soft White féltranszparens  
 fehérhez és pasztellárnyalatokhoz színes  
 filctollakkal
50 21 84 70 db/cs. ....................... 23.430,—

winkleriskolaszer.hu / edding

S ABLONOK

 BARKÁCSOLÁS PAPÍRMASÉVAL

Szívből 
készült
Fessük a papírmasé szívet színes 
festékkel. Száradás után a filcs- 
szívet ragasszuk fel középre és 
ceruzákkal a Verzierling dobozból 
díszítjük.

Ilyen egyszerű:
AL APANYAG

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. kül. színekben) lásd főkatalógus 456. o.

Verzierling doboz, Mucki - KREUL
(Cikkszám 502161) lásd főkatalógus 453. oldal

Szóródíszek előnyös csomag szív - filc
(Cikkszám 600458) lásd főkatalógus 292. oldal

Papírmasé - szívek
Méret: kb. 9 x 8 cm 
Vastagság: kb. 4 cm
40 20 59 12 db/cs. .............................. 3.670,—
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1 A porcelánt festés előtt minden 
féleképpen mosogatószerrel és szi-
vaccsal alaposan tisztítsuk, majd 
szárítsuk meg. Zsírmaradékokat  
a felületről tisztító & higító – MARA-
BU-val vagy spiritusszal tisztítsuk. 
Minden festendő felületnek tisz-
tának és zsírtalannak kell lennie, 
a festék tartóssága, kopásállósá-
ga csak így garantált! 2 Találjunk 
ki szép motívumokat, esetleg egy 
porcelánceruzával rajzoljuk elő a 
csészén és Porcelain brushpen- 
nel fessük ki. A toll rugalmas he-
gye egész vékony vonalakat vagy 
pontokat is és széles vonalakat  
is egyaránt (ferdén tartott toll) 
lehetővé tesz. A peremet és a csé- 
sze belsejét hagyjuk szabadon.  
A festésnél fontos, hogy a már 

megszáradt festékre ne fessünk  
rá, mert akkor a toll hegye össze-
ragad. 3 Festés után a porcelánt 
legalább 15 percig hagyjuk szárad-
ni. Végül 160°C-on 25 percig az 
előmelegített sütőben égessük és 
a sütőben hagyjuk még kihűljön.  
A motívumok csak mostantól mo- 
sogatógépállóak 50 °C-ig. Ha a 
mosogatóprogram melegebb mint 
50 °C, akkor ajánlatos csak kézzel 
elmosni őket.

Saját készítésű vagy barkácsolt ajándékok mindig  
különlegesek és nemcsak az anyáknak és apáknak  
jelentenek sokat.

AL APANYAG

Porcelánbögre
Fehér, robusztus porcelán- 
bögre füllel. Festhető, szal- 
vétatechnikához, stb. 
Méret:  Ø kb. 8 cm 
Magasság:  kb. 9,5 cm 
Töltőmennyiség: kb. 300 ml
50 00 06 per db ................................ 560,— 
 36 db-tól ............................ 490,—

Porcelán filctoll készlet – EDDING 
Vonalszélesség: kb. 1 – 4 mm
 

 

Színek + számok:  
piros árnyalat-30,  
kék árnyalat-60, színes-99 
A színek számát kérjük megadni!
50 18 37 .. 6 db/cs. ....................... 3.390,—

Porcelán - rajzceruza - KREUL

Forma:  hatszögű 
Ceruzavastagság: Ø 6 mm 
Bélvastagság:  Ø 3 mm 
Ceruzahossz:  175 mm
50 00 19 per db ............................. 1.060,—

Szappantartó - porcelán

Méret: kb. 13 x 9,5 cm 
Magasság: kb. 3 cm
50 22 33 per db ................................ 780,—

FESTÉS PORCELÁNRA

Anyák napi csészék

30 60

99

Ha esetleg a festék egyszer mellé-  
menne, nem probléma, a festéket 
tisztító & higító - MARABU-val  
letöröljük.

Tisztító & hígító - MARABU 
50 11 84 100 ml / flakon................. 1.580,—

TIPP

Elkészítési példa
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MINDEN ÖNTVE

Kövek
A kreatívbetont vagy a Keraflott öntő 
masszát a leírás alapján elkészít- 
jük, szilikonformába öntjük és hagy- 
juk megszáradni. Tetszés szerint 
a kész köveket krétafestékkel és fé- 
nyes lakk kijelölővel díszítjük és sze-
rencsehozónak ajándékozhatjuk.

Ilyen egyszerű:

AL APANYAG

Szilikon - öntőforma kövek 

 
Kiváló minőségű szilikonból.  
Ideális önteni öntőmasszával,  
kreatív- vagy ékszerbetonnal.  
Szappanhoz és viaszhoz is  
használható. Nagyon könnyen  
leválasztható az öntvényről,  
alaktartó és újrahasználható.
Motívumméret:  4,5 x 6 cm – 8 x 5,5 cm 
Anyagszükséglet: kb. 610 g kreatívbetonpor, 
  kb. 570 g öntő massza 
Hőmérsékletálló: kb. 230 °C-ig
30 19 00 per db ............................. 2.980,—
 
Öntőmassza - Keraflott
(Cikkszám 301866) lásd 66. oldal

Kreatív - beton
(Cikkszám 301494) lásd fent

Fényes lakk kijelölő 751 - EDDING
(Cikkszám 502074, 502297) lásd főkatalógus 416. oldal

Kértafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. kül.színekben, 501859, 501996)  
lásd főkatalógus 455. oldal

Gipsztál  PVC - SCHULLER
(Cikkszám 200270) lásd főkatalógus 229. oldal

Spatula / barkácsfa - 18 x 150 mm
(Cikkszám 101187) lásd főkatalógus 133. oldal

Csiszolópapír
lásd főkatalógus 202. oldal

SZER SZ ÁM

A csempe virágmintáját óvatosan fessük ki 
vékonyan krétafestékkel, hagyjuk megszárad-
ni. A felületet csiszoljuk le csiszolószivaccsal 
míg a szélek és kontúrok tisztán láthatóak. 
A csiszolóport távolítsuk el, esetleg tegyük 
vízállóvá színtelen Patio Paint akrilfestékkel. 
Ragasszunk a csempe aljára egy darab bar- 
kácsfilcet, hogy elkerüljük a karcolásokat az 
asztalon. 

TIPP

1 Az öntőformát egy stabil alapra 
tesszük és belül kikenjük étolajjal.  
2 Keverési arány: 1 rész víz és 10 
rész beton. A vizet töltsük egy mű- 
anyag vödörbe, a kreatív betont las-
san szórjuk bele és keverjük addig 
egy barkácsfával, amíg egy egyen-
letes, önthető massza keletkezik.  
3 A kész betont öntsük az előkészí- 
tett öntőformába a kívánt magassá-
gig és hagyjuk 1 – 2 percet pihenni. 
Kopogtassuk könnyedén a formát 
kívülről, hogy az esetleges légbu-

borékok feloszoljanak. Hagyjuk egy 
éjszakát száradni.4 Az öntött tár- 
gyat vegyük ki óvatosan. Ehhez for- 
dítsuk meg a formát és hátulról óva-
tosan nyomogassuk, hogy az öntött 
tárgy és az öntőforma közé levegő 
jusson be. A kis sorjákat vagy egyen- 
lőtlenségeket a hátoldalról távolít-
suk el csiszolópapírral. 5 További dí- 
szítés előtt hagyjuk a tárgyat teljesen 
megkeményedni. A keményedés  
a méret és hőmérséklet függvényé-
ben egy vagy több napig is eltarthat. 

A barkácsvilág felfedezte a betont és a DIY rajongói  
lelkesednek érte. Öntött betonból készítünk stílusos  
alátéteket.

AL APANYAG

Kreatív - beton
Káros anyagoktól mentes,  
porszegény, időjárásálló,  
fagyálló beton-öntőmassza.
30 14 94 2,5 kg/cs. ........................ 4.060,—

Öntőforma - csempe

Motívumméret:  kb. 11 x 11 x 1 cm 
Anyagszükséglet: kb. 150 g öntőmassza,  
  vagy300 g kreatívbeton
30 18 78 per db ................................ 660,—
 
Dombormű - öntőbetét virágkör
(Cikkszám 301879) lásd főkatalógus 276. oldal

Krétafesték Chalky Finish
(Cikkszám 501857.. kül. színekben) lásd főkatalógus 455. o.

Akrilfesték Patio Paint
(Cikkszám 501282.. színtelen-00) lásd főkatalógus 456. o.

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. kül. színekben) lásd főkatalógus 290.o.

Gipsztál PVC - Schuller
(Cikkszám 200270) lásd főkatalógus 229. oldal

Szőrecset - Nr. 4
(Cikkszám 200043) lásd főkatalógus 224. oldal

Spatula / barkácsfa - 18 x 150 mm
(Cikkszám 101187) lásd főkatalógus 133. oldal

Csiszolószaivacs 100 / 100 - SCHULLER
(Cikkszám 200390) lásd főkatalógus 202. oldal

SZER SZ ÁM

 KREATÍVAN BETONNAL

Öntsük formába!
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Szívből jövő
AL APANYAG

Dekorációs  
fű fából

Ideális alapanyag  
csokrokhoz, húsvéti  
fészekhez, stb.
Szín: pink
60 22 88 43 40 g/cs. ................................ 200,—

Szóródíszek madarak -fa

Egyik odalon festett, 3D hatás, ideális szórni, 
ragasztani, stb., kétféle.
Méret: kb. 2 x 4 cm 
Vastagság: kb. 2 mm 
Szín: natúr / fehér / világosbarna
60 32 75 48 db/cs. ............................... 3.540,—

Szóródísz szív Alma - fa
Mindkét oldalán festett,  
elől díszített, ideális szórni,  
ragasztani, stb.
Méret: kb. 4,5 x 3,5 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: fehér / piros / rózsaszín / szürke
60 31 76 48 db/cs. ............................... 3.210,—

Szóródíszek virág mix színes - fa

Mindkét oldalon festett, ideális szórni, ragaszta-
ni, stb., kétféle és három színben.
Méret: Ø kb. 2 és 4 cm 
Vastagság: kb. 2,5 mm 
Szín: rózsaszín / világoszöld / világoskék
60 32 72 54 db/cs. ............................... 1.630,—

Műanyag fedő  
fatalppal

Kristálytiszta,  
átlátszó műanyag  
harang lézerkidol- 
gozású fatalpon.  
Inkl. Jutazsinórral.
Harangméret: kb. 13 x Ø 7 cm 
Tányérméret: Ø kb. 8 cm
30 16 48 per db .................................. 1.020,—

Virágcserép - terrakotta

Külső: Ø kb. 35 mm 
Magasság: kb. 30 mm
30 06 11 per db ..................................... 120,—

Kaspó bádogból  
Ø 8,5 cm - fém

Kis bádogedény, ideális  
kaspónak, vázának  
vagy virágdísznek, stb.
Méret: Ø kb. 8,5 cm 
Magasság: kb. 8 cm 
Szín: ezüst
60 31 80 per db ..................................... 310,—

Szaténszalag - 10 mm

Fénylő, csillámló szalag szőtt szegéllyel.
Szélesség: 10 mm
Színek + számok:  
sárga-10, piros-30, pink-43,  
világoszöld-51, türkiz-63 
A színek számát kérjük megadni!
60 29 44 .. 10 m/tekercs ....................... 710,—

Szóródíszek levélkoszorú - fa

Gyönyörű, lézerezett fa  
levélkoszorú. A levelek  
részben fehéren  
nemesen csillogóak.  
Ideális szórni,  
ragasztani,  
barkácsolni, stb.
Méret: kb. 5,5 cm 
Szín: natúr
60 32 84 4 db/cs. ................................... 800,—

Szív - vessző

Stabil szív,  
kiválóan kidolgozva. 
Méret: kb. 15 x 15 cm 
Vastagság: kb. 1,8 cm 
Szín: szürke / barna
60 27 40 per db ..................................... 470,—

Lyukasztó XXL - kerek  
díszszegéllyel

Alkalmas  
200 g / m²  
vastagságú  
papírhoz és  
kartonhoz. 
Motívumméret: kb. 5 cm
40 10 90 per db .................................. 3.390,—
Motívumméret: kb. 6,35 cm
40 17 67 per db .................................. 4.420,—

Száraz tűzőszivacs  
tégla

Méret: 23 x 11 x 7,5 cm
60 00 90 20 db/cs. .............................. 7.000,—
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Fém szív - bevonva

Pompás barkácsötleteket valósíthatunk meg 
ezzel a stabil fémformával, pl.: zsinórral, gyap- 
júval, szalagokkal körbetekerni és különböző 
díszítőelemekkel díszíteni, fehér bevonatos. 
Méret: kb. 11 cm 
Vastagság: Ø kb. 3 mm
30 00 81 per db ...................................... 230,—

Szív domború - fűzfa

Stabil drótszív,  
fűzfával körbetekerve,  
akasztóval.
Méret: kb. 25 x 22 cmm 
Vastagság: 9,5 cm 
Szín: zöld
60 30 57 per db ................................... 1.530,—

Szalagkészlet szívek - 15 mm

Nyomtatott, szőtt peremű szalagok három 
különböző színben, egyenként 5 m. 
Szín: krém / piros / szürke 
Szélesség: 15 mm
60 29 88 3 tekercs/cs. ......................... 3.400,—

Szaténszalag készlet Dots -  
3, 5, 10 és 25 mm

 

Fénylő, színben harmonizáló nyomtatott sza-
lagok szőtt peremmel, különböző szélességű, 
egyenként 5 m-es tekercsek.
Szín: piros / fehér 
Szélesség: 3, 5, 10 és 25 mm
60 32 58 4 tekercs/cs. ......................... 2.650,—

Origami szívek

Szóródíszek szív lapos - műanyag
Ideális szórni vagy  
ragasztani.
Méret: kb. 1,5 cm 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 07 69 50 db/cs. .................................. 910,—

Szóródíszek szívek 3D - akril

Ideális szórni  
vagy ragasztani.
Méret: 1,5 x 1,9 cm 
Vastagság: kb. 7 mm 
Szín: piros átlátszó
60 07 70 50 db/cs. ............................... 1.700,—

Szóródíszek előnyös csomag  
szív - filc

Szépen stancolt,  
ideális szórni vagy  
ragasztani, kétféle. 
Méret: kb. 2,8 cm (kb. 160 db),  
 kb. 3,8 cm (kb. 120 db) 
Vastagság: kb. 3 mm 
Szín: piros
60 04 58 per cs. ................................... 2.850,—

Szóródíszek szív Bella - fa

Mindkét oldala festve, 
ideális szórni vagy ragasztani, háromféle.
Méret: kb. 3 x 2,5 cm, 4 x 3,3 cm és  
 5 x 4,3 cm 
Vastagság: kb. 2 cm 
Szín: piros
60 30 61 72 db/cs. ............................... 2.810,—

AL APANYAG
Szalagkészlet szívek - 3, 25 és 40 mm

Különböző, színben harmonizáló lenvászon-  
és szőtt szalagok, egyenként 5 m.
Szín: natúr / fehér / piros 
Szélesség: 3, 25 és 40 mm
60 32 90 5 tekercs/cs. ........................ 3.400,—

Izlandi moha

Sokféle dekorációhoz.
Szín: almazöld
60 23 01 51 100 g/cs. .......................... 1.050,—

Műanyag fedő MDF -  
Ø 10 cm

Kristálytiszta, átlátszó műanyag harang MDF 
fatalpon.  Ideális látványos dekorációk készíté-
séhez és figurák jelenetbe állításához.
Méret harang: kb. 16 x Ø 10 cm 
Méret talp: Ø kb. 11 cm 
Teljes méret: kb. 18 cm
30 18 64 per db .................................. 1.660,—

Vödör Finello Ø 6,5 cm - fém 
Kicsi vödör, belül és kívül  
többszörösen lakkozva  
(zománchatás), ideális  
kaspónak, vázának vagy  
tűzővirághoz, stb. 
Méret: Ø kb. 6,5 cm 
Magasság: kb. 5,5 cm 
Szín: fehér
60 29 40 per db ..................................... 220,—
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ANYÁK & APÁK NAPJA86

 ÁLOMFOGÓK

Tavaszi- 
 álmok

Ilyen egyszerű:
A fémkarikát fonallal vagy zsinórral 
körbetekerjük és rögzítjük. A papír- 
karikát középen vagy oldalt a fo-
nallal a gyűrűbe bekötjük úgy, hogy 
a kívánt helyen a gyöngyöket fel 

tudjuk még fűzni és csak ezután 
kötjük el. A papírtollat kifestjük és 
együtt, a fonalra felfűzött gyöngyök-
kel és tollakkal az álomfogó aljára 
akasztjuk.

Fémkarika - bevonva

Fehéren bevonva
Vastagság: Ø kb. 3 mm

Méret: Ø kb. 13 cm
30 00 69 per db ...................................... 230,—
Méret: Ø kb. 20 cm
30 00 70 per db ...................................... 290,—

Papírkarika álomfogóhoz

Mindeféle álomfogóhoz fel- 
használható betét, szépen  
stancolva, mindkét oldala  
fehér, ideális kiszínezni.
Méret: Ø kb. 10 cm
40 20 44 6 db/cs. .................................... 950,—

Pamutfonal Apollo - ELISA 
Hossz: kb. 125 m 
Tűvastagság: 3 – 3,5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C-on 
Kötéspróba  
10 x 10 cm: szélesség 26, magasság 36 szem
 

 
Színek + számok: 
fehér-01, gyöngy-02, sárga-10, narancssárga-20, 
piros-30, borvörös-39, világos rózsaszín-41, 
pink-43, zöld-50, almazöld-53, petróleum-58, 
világoskék-61, türkiz-64, sötétkék-69, lila-74, 
barna-80, iszapszürke-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 59 .. 50 g/gombolyag .................. 770,—

Reep zsinór

Vastagság: Ø kb. 1,60 mm 
Mennyiség: 100 g 
Hossz: kb. 45 m 
Alapanyag: 100 % len
10 16 25 per db ................................... 1.310,— 
 10 db-tól ............................... 1.250,—

Csiszolt akrilgyöngyök - színes

Különböző  
formákban,  
méretekben  
és színekben. 
Méret: kb. 5 – 18 mm 
Furat: Ø kb. 1 – 4 mm 
Tartalom: kb. 500 db 
Szín: kevert színek
70 01 45 250 g/cs. ............................... 3.200,—

Saját készítésű kifestőkártyák - toll

Erős kartonból, első oldala előnyomtatott 
tollmotívummal, hátoldal sima. Ideális festeni 
színes ceruzákkal, filctollakkal, vízfestékkel, stb. 
Méret: kb. 6 x 20 cm 
Szín: mindkét oldal fehér 
Vastagság: 190 g / m2

40 18 55 15 db/cs. .................................. 940,—

Tollak - természetes

Különböző,  
természetes  
madártollak. 
Méret: kb. 9 – 13 cm 
Mennyiség: kb. 70 – 90 db. (5 g) 
Színek: natúr / fehér / barna / bézs
30 12 93 5 g/cs. ................................... 1.340,—

Fagyöngyök

Polírozott,  
nem mérgező,  
furattal, sokféle  
elkészítési lehető- 
séghez. 
 
 
 
 
 
  
 
Színek + számok:  
fehér-01, natúr-03, sárga-10, narancssárga-20, 
kárminpiros-30, pink-40, világoszöld-51, mo-
hazöld-59, középkék-65, sötétkék-69, lila-74, 
sötétbarna-89, fekete-90, kevert-99 
A színek számát kérjük megadni!

Méret: Ø kb. 6 mm, furat: Ø kb. 2 mm
70 06 60 .. kb. 125 db/cs. ...................... 440,—
Méret: Ø kb. 10 mm, furat: Ø kb. 2,5 mm
70 06 62 .. kb. 60 db/cs. ........................ 440,—
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ANYÁK & APÁK NAPJA 87

Fa - hímzőmotívumok

Tű:	 hímzőtű	tompa	(cikkszám	500199) 
Fonal:	 osztott	hímzőfonal	(cikkszám	501460..)

Szívek

Hímzőlyuk:		 Ø	kb.	2	mm 
Méret:	 Ø	kb.	5	cm 
Vastagság:	 kb.	3	mm 
Sűrűség:	 kb.	2	lyuk	/	cm
10 20 88 12 db/cs. ............................... 1.240,—

Kulcstartó

Hímzőlyuk:	 Ø	kb.	1,5	mm 
Méret:	 kb.	7	x	3,5	cm 
Vastagság:	 kb.	2	mm 
Sűrűség:	 kb.	4	lyuk	/	cm 
Akasztófurat:	 Ø	kb.	5	mm
10 18 54 6 db/cs. ................................. 1.120,—

Medál szív

Hímzőlyuk:	 Ø	kb.	1,5	mm	 
Méret:	 kb.	7,2	x	8	cm 
Vastagság:	 kb.	2	mm 
Sűrűség:	 kb.	4	lyuk	/	cm 
Akasztófurat:	 Ø	kb.	5	mm
10 18 55 6 db/cs. ................................. 1.020,—

Fa - hímzőkártya
Hímzőlyuk:	 Ø	kb.	2	mm 
Tűajánlás:	 varrótű	tompa	(cikkszám	500199) 
Fonalajánlás:	 kötőfonal	Easy	(cikkszám	501471..) 
	 vagy	pamutfonal	Apollo	 
	 (cikkszám	501459..) 
Méret:	 kb.	12	x	12	cm 
Vastagság:	 kb.	3	mm

Mom

10 20 82 per db ...................................... 430,—
Dad

10 20 83 per db ...................................... 430,—

Hímezhető képkeret

Hímzőlyuk:	 Ø	kb.	2	mm 
Tűajánlás:	 hímzőtű	tompa	(cikkszám	500199) 
Fonalajánlás:	 fonal	Easy	(cikkszám	501471..)	 
Méret:	 kb.	16,2	x	20,3	cm 
Képméret:	 kb.	8	x	12	cm	 
Vastagság:	 kb.	3	mm
50 21 23 per db ...................................... 630,—

Hímző készlet akasztódísz szívek
TIPP:	Hímzőtűt	tompa	(cikkszám	500199)	 
	 kérjük	hozzárendelni.
Tartalom:  
●	 12	fakorong	szívmotívummal 
●	 12	nyitható	fémkarika 
●	 piros	fonal 
●	 piros	filclap

Méret:	 Ø	kb.	5	cm 
Vastagság:	 kb.	3	mm
50 19 79 12 db/cs. ............................... 2.690,—

Hímzőkészlet Love Birds

Komplett	készlet	egy	 
aranyos	kézi	munká- 
hoz.	A	keret	megköny- 
nyíti	a	hímzést	és	 
egyben	a	későbbiek- 
ben	képkeretként	is	 
szolgálhat.	
Tartalom:  
●	 1	hímzőkeret	(belső	Ø	kb.	12	cm) 
●	 1	előnyomtatott	szövetdarabok 
●	 1	hímzőtű 
●	 3	különböző	színű	varrócérna 
●	 szövet-	és	filcszabások 
●	 gyöngyök	a	szemeknek

Kész	méret:	 külső	Ø	kb.	13,5	cm
50 22 68 per cs. ................................... 1.340,—

Keresztöltés készlet virágok

Komplett	készlet	egy	 
aranyos	kézi	munká- 
hoz,	színes	leírással	 
együtt.	A	hímzőkeret	 
megkönnyíti	a	hímzést	 
és	egyben	a	későbbi- 
ekben	képkeretként	 
is	szolgálhat.
TIPP:	Hozzáillő	hímzőtűt	(cikkszám:	500200)	 
	 kérjük	hozzárendelni!		
Tartalom:  
●	 1	hímzőkeret	(belső	Ø	kb.	12	cm) 
●	 aidaszövet	kerek	kivágás	(Ø	kb.	15	cm) 
●	 7	különböző	színű	hímzőfonal 
●	 1	minta

Kész	méret:	 külső	Ø	kb.	13,5	cm
50 19 80 per cs. ................................... 1.340,—

AL APANYAG

Műanyag kanavász -  
lap / hímzőháló

Méret:	 kb.	34,3	x	26,7	cm 
Sűrűség:	kb.	27	kocka	/	10	cm 
Szín:	 átlátszó
50 17 25 12 db/cs. ......................... 4.400,—

Kötőfonal előnyös  
csomag pasztell színek
Kevert	csomag	 
12	pasztell	színben.
Hossz:	 egyenként	kb.	130	m	 
	 (50	g	/	gombolyag)	=	kb.	1.560	m 
Tűvastagság:	 3	–	3,5 
Alapanyag:	 100	%	poliakril 
Mosható:	 30	°C
50 22 77 12 db/cs. ......................... 5.420,— 
Hímzőtű tompa - PRYM
(Cikkszám	500198)	lásd	főkatalógus	499.	oldal

Barkácsfilc szín a színben - 20 x 30 cm
(Cikkszám	301119..	kül.színek)	lásd	főkatalógus	291.	oldal

Kulcstartó gyűrű lánccal
(Cikkszám	700896)	lásd	főkatalógus	617.	oldal
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tésekkel.	 Akasszuk	 fel	
rá	a	kulcstartó	karikát.

 MEDÁLOK & KÖNYVJELZŐK

Sikkesen hímezve
Ilyen egyszerű:

Vágjunk	le	ollóval	egy	darabot	a	stra-
minból	a	kívánt	méretben.	A	szélek	
legyenek	simák	és	ne	álljanak	ki	dur-
va	végek.	A	hímzőminta	harmonikus	
színű	átlós	öltésekből	 alakul	 ki.	Dí- 
szítsük	gyapjúbojttal	vagy	rácsomó-
zott	rojtokkal.	A	hátoldalhoz	vágjunk	
ki	 egy	 hozzáillő	 méretű	 filcet,	 ra-
gasszuk	 rá	 ragasztópisztollyal	vagy	
bőséges	 barkácsragasztóval.	 Akár	
fel	is	varrhatjuk	a	filcet	egyszerű	öl-
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1 A szövőkeretet egy kb. 2,5 m 
hosszú vetőfonallal szorosan fel-
vetjük. 2 A pamutfonalat és a neme- 
zelő gyapjút lazán szövőtűvel 
beszőjjük. A beszőtt fonalat egy 
farudacskával vagy ceruzavéggel 
mindig összetoljuk. A fonal elején 
és végén kb. 15 cm-t fonalat plusz- 

ban hagyunk. 3 Tetszés szerint 
kötőfonalat szövünk be, a gyöngyö- 
ket pedig a felvető fonal segítsé-
gével bekötjük. 4 A hátoldalon min-
den szállít egy varrótűvel elvarrunk, 
esetleg el is köthetjük vagy ragasz-
tóval rögzíthetjük. 5 Néhány fagyön-
gyöt közvetlen a kereten rögzítünk..

A felületet szőjjük, 
akcentusokat pe-
dig a csomózott 
gyöngyökkel és 
fonalakkal helye-
zünk A szerkezet 
a különböző vas-
tagságú fonalak- 
kal keletkezik - 
egyszerűen a  
munka során  
hagyjuk magun- 
kat inspirálni.

AL APANYAG

 TEXTIL BARKÁCSCSOMAG

Mennyei kulcstartó
AL APANYAG

Duplakártya borítékkal - szögletes,
Fotókartonból, 5 kártya  
5 színben hozzáillő lappal  
és 5 borítékkal.  
Méret: kb. 10,5 x 15 cm - dupla 
Vastag.: 220 g / m²

Színek + számok: 
gyöngyfehér-02, banánsárga-15,  
májuszöld-53, mentazöld-57, lila-74,  
A színek számát kérjük megadni!
40 15 18 .. 5 db/cs. ............................... 670,—
 
Multi Glue drops
(Cikkszám 401014) lásd főkatalógus 328. oldal

Akasztós szövőkeret - fa

Méret: kb. 15,4 x 21 cm  
Képméret: kb. 10,4 x 15 cm  
Vastagság: 3 mm
50 21 24 per db ................................ 540,—

Felvetőfonal -  
Ø 1 mm

Vastagság: Ø kb. 1 mm 
Hossz: kb. 1.425 m 
Alapanyag: 50 % pamut  
 és 50 % poliészter
50 19 10 per db ............................. 4.390,—

Pamutfonal Macramé - DURABLE
Hossz: kb. 90 m 
Vastagság: Ø kb. 1,8 mm 
Tűvastagság: 4 – 5 
Alapanyag: 100 % pamut 
Mosható: 60 °C-on

Színek + számok: 
fehér-01, krém-02, sárga-10,  
púderrózsaszín-40, mentazöld-57,  
türkiz-63, fekete-90, világosszürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 22 82 .. 100 g/gombolyag ....... 1.480,—

Fagyöngyök gyémánt kicsi 
Méret: kb. 10 és 15 mm 
Szín: natúr / fehér 
Furat: kb. 2 – 3 mm
70 09 47 12 db/cs. ............................ 980,—

Szövőtű - PRYM
Hossz: 15 cm 
Fok:  kb. 16,5 x 1,5 mm
50 02 29 per db ................................ 390,— 
 25 db-tól ............................ 340,—
 
Nemezelő gyapjú Wash-Filz - PRO LANA
(Cikkszám 501472.. kül. színek) lásd főkatalógus 503. o.

Hímzőtű tompa - PRYM
(Cikkszám 502104) lásd főkatalógus 499. oldal

Védőangyal akasztódísz - bőr 
Ezt a védőangyalt  
két bőrrészből varr- 
juk össze. Ideális 
első áldozásra,  
anyák vagy apák- 
napjára vagy kis,  
szeretetteljes  
ajándékként.  
Eredeti nappabőr  
előstancolt lyukakkal.  
Teljes építőcsomag 5 kulcstartó karikával  
és fonallal.
TIPP: Tompa hímzőtűt (cikkszám: 500200)  
 kérjük hozzárendelni! 
Méret: kb. 6,3 x 6,6 cm 
Szín: kék árnyalatok
50 23 29 5 db/cs. ................................ 3.030,—

02 15 53 57 74

 SZÖVÉS

Fonalfestészet
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1 Nyolc darab 80 cm hosszú fo-
nalat előlről felhurkolunk a karabi- 
nerre. A hurkoknak elől kell len-
niük. 2 Először készítsünk 4 sor 
sorcsomót átlósan, ezek képe-
zik majd a lefelé mutató nyílat. 
Ehhez az első fonalat vezető fo-
nallal használjuk. A következő  
7 fonallal, 7 átlós sorcsomót ké- 
szítünk, balról jobbra lefelé és  
a közepe irányába csomózzunk. 
Majd a  16. fonalat használjuk 
vezető fonalnak (az első fonal 

A makramé -csomózási  
technika ismét divatos  
és ez így van jól!  
A tiszta, természetes sikk  
és a lezser bohó-hangulat  
gondoskodik az otthonos  
légkörről. Így keletkeznek  
saját készítésű egyedi dara-
bok, mint ez a kulcstartó.

MAKRAMÉ

Kicsi,  
de édes

AL APANYAG

Karabíner hurokkal

Robusztus karabíner,  
hurokkal nyitható és prak- 
tikus forgó hurokkal. Sok- 
oldalúan használható  
medálként, zárként, stb.
Teljes méret: kb. 45 x 45 mm 
Szín: ezüst
70 09 54 2 db/cs. ........................... 1.090,—
 
Pamutfonal Macramé - DURABLE
(Cikkszám 502282..) lásd balra

Fagyöngy gyémánt kicsi
(Cikkszám 700947) lásd balra

jobbról). Majd jobbról balra, 7 át-
lós sorcsomót alul a közepe felé 
dolgozunk be. Ezen a módon még 
három további ilyen sort csomó-
zunk. 3 A két középső fonalra a 
fagyöngyöket felfűzzük és tel-
jesen fel csúsztatjuk. 4 A 4. - 7. 
fonallal, a fagyöngy bal oldalán, 
3 keresztcsomót csomózunk 
egymás alá. Itt a 4. és 7. fonal a 
munkafonalunk. Majd a gyöngy 
jobb oldalán a következő négy  
fonallal ismételten 3 kereszt- 

AL APANYAG

Fagyöngyök gyémánt nagy

Méret: kb. 24 mm 
Szín: natúr, natúr / fehér, natúr / fekete,  
 natúr / szürke 
Furat: kb. 3 – 4 mm
70 09 48 4 db/cs. ........................... 1.050,—
 
Pamutfonal Macramé - DURABLE
(Cikkszám 502282..) siehe links

Kulcstartó karika - 25 mm
(Cikkszám 700019) lásd főkatalógus 617. oldal

TEKERÜNK

Bojtos kulcstartó
1 Tekerjünk kb. 3,5 m pamutfo-
nalat egy 12 cm széles karton 
köré. Egy 50 cm hosszú fonalra a  
kulcstartó karikát középre fűz- 
zük fel, mindkét végét fűzzük a fa- 
gyöngyön át és toljuk teljesen a 
gyűrűig. 2 Az egyik végét fűzzük 
a kártyán lévő tekerésen át, kös-
sük össze egymással, távolítsuk 
ela kártyát és csomózzuk meg.  
3 A bojtot a csomóval összekötjük 
és alul szétvágjuk.

csomót dolgozunk be. Itt a  10. 
és 13. fonal a munkafonalunk.  
5 A lefelé néző nyílnak 4 sor sor- 
csomót átlósan csomózunk, de 
most a közepétől nézve átlósan 
balra és jobbra kifelé kell csomóz-
ni. Itt a 8.és 9. fonal a vezető fo-
nalunk, attól függően, hogy me- 
lyik irányba dolgozunk.6 Minden 
fonalat egy zárócsomóval össze-
kötünk és az összekötött fonalvé-
get levágjuk.
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 ALKOSSUNK ZSÍRKŐVEL

Egy erőjelkép  
 Neked!

1 Készítsük elő a munkaaláté- 
tet. Gondoljuk ki, milyen formát és 
mintát szeretnénk, esetleg rajzol-
juk rá közvetlenül a kőre ceruzával.  
2 A zsírkő durva megmunkálá- 
sát egy csiszolóráspollyal végez-
zük el, a nagyokat reszelővel, a 
finom megmunkálását pedig kulcs- 
reszelővel. A minta függvényében 
válasszuk ki a reszelőt: egy félke-
rek reszelővel más vájatot készít- 
hetünk mint egy háromszögűvel.  
3 Utolsó lépésként egy csiszoló- 
vliesszel simítsuk le. 4 Egy puha 
ronggyal és zsírkőolajjal fényezve 
kiemelhetjük a kő természetes szí-
nét és márványozását. 5 A bőrszíj 
hosszát szükség szerint (pl. nyak-
lánc vagy medál) válasszuk ki. 
Fűzzük át az előfúrt lyukakon, eset-
leg akasszunk rá egy karabínert 
vagy kössünk rá csomót.

Csodás ötlet anyák- és apák napjára vagy első áldozásra! 
Gyönyörű márvány kinézetű medálokat készíthetünk  
reszeléssel és csiszolással. A kő meditatív megmunkálá- 
sával egyedi szimbólumok készülnek.  

SZER SZ ÁM
Csiszolóvlies kézipárna -  
SCHULLER 
Szuperfinom K 320, tisztítás- 
hoz, fényesítéshez és a sima  
felülethez. Fához, fémhez,  
zsírkőhöz, lakkhoz, műanyag- 
hoz, szárazan és nedvesen,  
kimosható. 
Méret: 230 x 150 mm
20 03 86 per db ................................ 410,— 
 10 db-tól ............................ 370,—

Ráspoly kombi lapos 200 mm -  
szabványos

1 oldal reszelővágás, 1 oldal ráspolyvágás, 
kényelmes műanyag nyél. 
20 03 27 per db ............................. 1.220,—
 
Félkerek reszelő 200 mm - szabványos
(Cikkszám 200321) lásd főkatalógus 201

Kerekreszelő 200 mm - szabványos
(Cikkszám 200322) lásd főkatalógus 201

Reszelő háromszögű 200 mm - szabványos
(Cikkszám 200323) lásd főkatalógus 201

Kulcsreszelő készlet 6-részes - szabványos
(Cikkszám 200319) lásd főkatalógus 201

Puha kendő

03 85 90

ZSÍRKŐ 
ERŐJELKÉP így 
működik

VIDEÓ

Munka  
zsírkővel

Megmunkálás és projektek  
természetes kövekkel.

INGYENESen letölthető webáru- 
házunkban www.winkleriskola- 
szer.hu: Barkácstipp / zsírkő /  
Brosúra: Munka zsírkővel

TUTORIAL

AL APANYAG

Zsírkő - amulettrudak
 
Zsírkő furattal, nagyszerű kompakt vagy 
szobrászati formák készíthetőek el törés- 
veszély nélkül. Színek keverve. 
Zsírkő - amulettrudak 

Méret: kb. 20 x 20 mm 
Hossz: kb. 60 mm
30 02 60 20 db/cs. ......................... 4.730,—

Zsírkő - amulettlapok

Méret: kb. 40 x 40 mm 
Vastagság: kb. 10 mm
30 02 61 20 db/cs. ......................... 4.730,—

Kerek - bőrszíj

Vastagság: Ø kb. 2 m 
Hossz: egyenként 1 m
 

Színek + számok:  
natúr-03, középbarna-85, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
70 07 36 .. 5 db/köteg ..................... 990,— 
 5 köteg/színtől .............. 950,—

Karabiner emelővel 
Teljes méret: kb. 38 x 16 mm 
Szín: ezüst
70 03 58 per db ................................ 130,— 
 20 db-tól ............................ 120,—

Zsírkőolaj 
A természetes színt és a már- 
ványerezetet hangsúlyozza,  
a fénye tartósan megmarad.  
Technikailag tiszta, oldószer- 
mentes polírozó olaj
30 02 71 100 ml/üveg .................... 1.110,—
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1 Sablonként használjunk szögletes 
filctollat. A toll hosszának megfele- 
lő méretű nemezelő gyapjút terít-
sünk ki és tegyünk rá egy máso-
dik réteget keresztben. 2 A tollat 
helyezzük a gyapjú ágyra, tekerjük 
bele úgy, hogy teljesen be legyen 
fedve. 3 A légpárnás fóliára tegyünk 
némi szappanos lúgot és a becsa-
vart tollat görgessük nyomás nél- 
kül egy irányban az oldatban. Vé-
gül emeljük fel és görgessük ismét 
ugyanabba az irányba, míg a gyap- 
jút teljesen átitatta a szappanlúg.   

4 Hengergessünk a kezünk között 
egy finom, kb 30 cm hosszú tincset 
szárazon és tekerjük a toll köré.  
5 Nedves kézzel, a nyomást állan-
dóan növelve hengergessük a tollat 
ide-oda addig, amíg a gyapjúré- 
teg szorosan a tollra tapad. 6 Eset-
leg vágjuk fel az elejét egy ollóval,  
a tollat vegyük ki óvatosan a gyap- 
jútokból, azonnal helyettesítsük egy 
ceruzával és hagyjuk egy törülkö- 
zőn megszáradni. Felül varrhatunk 
rá egy csengettyűt és tetszés szer-
int díszíthetjük.

Szép tollak nemezelése - a nemezelő gyapjú egy kellemes 
tapintású alapanyag. A filc kényezteti a bőrt és lenyűgöz a 
változatos színeivel.

 VIZES NEMEZELÉS

Toll  
nemezelő gyapjúban

El
ké

sz
íté

si
 p

él
da

TER MÉK -  TIPP

Barkácscsomag - nemezelt szappangyurma

Ezzel a csodás készlettel kb. 5 – 6 szappant  
készíthetünk könnyedén, hevítés nélkül.  
A szappanmorzsákat vízzel keverve összegyúr- 
juk, nemezelő gyapjúval bevonjuk és megned- 
vesítjük. Végül a nemezelt golyót belenyom- 
hatjuk pl. egy szívformába. 
TIPP: Szaggatóformát - szív(cikkszám 301840)  
 és szappanillatolajat kérjük  
 hozzárendelni!
Tartalom: 
• 200 g szappanmorzsa 
• 4 x 2 g nemezelő gyapjú, kevert színek 
• útmutató
30 18 81 per készlet .................................................................................... 1.940,—

AL APANYAG

Nemezelő gyapjú 
Alapanyag: 100 % szűzgyapjú
 

Színek + számok:  
natúrfehér-01, sárga-10,  
kukoricasárga-14, narancssárga-20, piros-30, 
rózsaszín-40, pink-43, világoszöld-51, 
középzöld-55, türkiz-63, közepeskék-65, 
sötétkék-69, orgona-72, natúr barna-80, 
világosbarna-81, fekete-90, szürke-94 
A színek számát kérjük megadni!
50 14 89 ..  100 g/cs. ..................... 1.900,—

Kevert csomag 250 g

15 szín egy csomagban.
Szín: fehér, bézs, sárga, narancssárga,  
 piros, s.piros, pink, világoszöld,  
 sötétzöld, világoskék, sötétkék,  
 világosbarna, középbarna, fekete,  
 középszürke
50 11 33 250 g/cs. ......................... 4.750,—

Légpárnás fólia
 
Szélesség: 50 cm 
Vastagság: 80 µ 
Kivitelezés: 2-rétegű
50 02 43 per fm ................................ 270,— 
50 02 44 100 m/tekercs .............. 15.270,—

Nemezelő - olívaszappan

Természetes olívaolaj alapra  
szappankivonattal készített,  
ezért nagyon enyhe és  
bőrbarát.
50 02 42 250 ml/üveg .................... 1.320,—

Keverőüveg

Kupakcsőrrel,  
skálázott. 
Űrtartalom: 250 ml
50 08 97 per db ................................ 680,—
 
Csengettyű Ø 15 mm
(Cikkszám 603186.. kül. színekben) lásd főkatalógus 570. o.
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1 A felsőrészhez és béléshez 
egyenként két 20,5 x 10,5 cm-es 
részt vágunk ki (1 cm ráhagyást 
már beszámítottuk). A jó tartás  
érdekében két egyforma mére- 
tű vasalóvliest vágjunk ki és a  
rétegelt oldalát az anyag felső- 
rész fonák oldalára vasaljuk.  
2 A szemüveg a sablonját szub- 
limálóceruzával a filcre átmá-
soljuk, kivágjuk és felső rész 
jobb  oldalára középre felvarrjuk.  
3 Tegyük a cipzárt a felső rész  
jobb felső részére foggal lefelé.  
A bélés jobb oldalát helyezzük  
a felső oldalára úgy, hogy a cip- 
zár közte legyen. Gombostűvel  
rögzítsük és varrjuk össze a cip-
zár alsó részével. Mindkét szö-
vetrészt a fonákjára összehajtjuk 
és éleket kivasaljuk. A másik szö-

vetrészre ugyanígy a cipzárt rög- 
zítjük, elvarrjuk és simára vasal- 
juk. 4 Mindkét cipzárt a szélhez 
közel elvarrjuk és a cipzárt 2 / 3-ig  
széthúzzuk. A felső részt és a  
bélést jobbról jobbra egymásra  
helyezzük és összetűzzük. Ügyel-
jünk arra, hogy a cipzár ponto- 
san illeszkedjen egymáshoz.  
A sablont mindkét oldalon szub- 
limálóceruzával átmásoljuk és 
összevarrjuk. A bélésben egy 
egyenes vonal mentén egy kb. 
4 cm  nagyságú nyílást hagy-
unk. A még kiálló anyagot és a 
szálakat levágjuk. A sarkoknál,  
1 cm-es távolságban kisebb vágá-
sokat vágunk be a varrás előtt. 
5 Fordítsuk meg a munkánkat,  
a nyílás széléhez közel varrjuk el  
és a kiálló szálakat pedig vágjuk  

Kevés kézügyes- 
séggel és pamut- 
anyaggal prakti 
kus kelléket készít- 
hetünk. Lépésről 
lépésre egy vicces 
szemüvegtokot 
alkothatunk.

VARRÓ- ÉS PATCHWORKMUNKÁK

Szórakoztató varrás!

le. A bélést a belső részbe nyom-
kodjuk, a szemüvegtokot jól átfor-
máljuk és esetleg még ki is vasal-
hatjuk.  

AL APANYAG

Patchworkszövet  
készlet - Flamingó

Patchwork- és minő- 
ségi anyag készlet külö- 
nösenvonzó, színes és  
összeillő pamutszövetből,  
ideális egyedi varrómunkákhoz. A textilipar-
ban rendszeresen változnak a kollekciók az 
évszakok és az aktuális divat függvényé-
ben. Így a patchworkszövet készleteinknél 
is kisebb eltérések lehetségesek a dizájn 
változása szerint. 
Méret: kb. 50 x 70 cm  
Alapanyag: 100 % pamut  
Minőség: 138 g / m²  
Mosható: 30 °C
50 23 22 5 db/cs. ........................... 5.440,—
 
Vasalóvlies
(Cikkszám 500977) lásd főkatalógus 516. oldal

Cipzár
(Cikkszám 501969.. kül. színekben) lásd főkatalógus 516. o.

Varrócérna
(Cikkszám 501466.. kül. színekben) lásd főkatalógus 517. o.

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 301114.. kül. színekben) lásd főkatalógus 290. o.

Üvegfejű gombostű 30 mm - PRYM
(Cikkszám 501103) lásd főkatalógus 517. oldal

Szabó mérőszalag
(Cikkszám 502239) lásd főkatalógus 518. oldal

Profiolló - FISKARS
(Cikkszám 200245) lásd főkatalógus 220. oldal

SZER SZ ÁM

Sablonokat a webáruházunkban talál: 
Barkácstipp: Textil, kézi munka & gyapjú /  
Szemüvegtok varrása

S ABLON

TexWax impregnáló folyadék 
● nem mérgező 
● nem törik hidegben 
● nagyon kiadós, kb. 50 ml / m² 
● egyszerű alkalmazás hevítés nélkül

50 22 60 250 ml/doboz ................. 2.580,—
 
Pamutszövet - pöttyök mini
(Cikkszám 501549.. kül. színekben) lásd főkatalógus 515. o.

Pamutszövet - kockás
(Cikkszám 50144430) lásd főkatalógus 515

 VIASZTERÍTŐ

Folpack fólia- 
 viszlát!
Ilyen egyszerű:
A pamutszövetet a kívánt méretre 
vágjuk, egy sütőpapírra helyezzük 
és felvisszük a TexWax-ot egy ecset- 
tel vagy szivaccsal. Az anyagot több 
percig egy hajszárítóval a legmele-

gebb fokozaton szárítjuk, így a Tex-
Wax még jobban behatol a rostokba 
és így a kendőt egy újrahasználható 
kendővé varázsolja. Kb. 2 órán ke-
resztül száradni hagyni.

AL APANYAG
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Cabochon -  
ékszermedál kerek
A cabochon egy egyoldalúan domborúra csi- 
szolt üvegdarab, amely kitűnően alkalmazható 
egyéni ékszerkészítéshez. Nikkelmentes. 
Cabochon: Ø kb. 32 mm 
Szín: ezüst
70 08 64 per db ................................ 970,—

Fa pecsétnyomó- 
készlet - origami

Motiv: Ø kb. 2 cm
40 21 39 14 pecsétnyomó/cs. ...... 3.260,—
 
Színes rajzlap (natúrpapír) - 130 g / m²
(Cikkszám 401476.. fehér-01) lásd főkatalógus 336. oldal

Pecsétpárna - STANGER
(Cikkszám 401547.. piros-30) lásd főkatalógus 364. oldal

Alkoholos filc - S / 0,4 mm
(Cikkszám 501985) lásd főkatalógus 417. oldal

Barkácsragasztó 
(Cikkszám 400298) lásd főkatalógus 322. oldal

Viaszozott pamutzsinór - Ø 1,5 mm
(Cikkszám 700943) lásd lent

oldalát kenjük be barkácsra- 
gasztóval, nyomjuk a papírra bu- 
borékmentesen és hagyjuk szá- 
radni. Vágjuk le a papírt az üveg- 
szél mentén és ragasszuk be  
barkácsragasztóval a cabochon 
fémrészbe.

CABOCHON

Elegancia üveg mögött
Ilyen egyszerű:
Nyomtassunk egy szívet az egyik 
ujjunkkal, piros pecsétfestékkel a 
színes papírra és díszítsük ki ori-
gami pecsétnyomóval, vagy raj-
zoljunk rá alkoholos filccel egy kis 
védőangyalt, majd hagyjuk meg- 
száradni. A cabochon lapos üveg 

hét gyöngyöt fűzzünk fel, a gyű- 
rűn megint egy gyöngyöt 
átugrunk és a következőn áthúz- 
zuk a drót végét. Ezt a folya- 
matot négyszer megismétel- 
jük. Ha a végére értünk, akkor 
már csak négy gyöngyöt fűzzünk 
fel és a drótot vezessük vissza  
a virágszirom első két gyöngyén. 
A drót mindkét végét csavarjuk 
meg és vágjuk le. A kész virá- 
got kössük rá pamutzsinórral a  
kulcstartóra.  

 GYÖNGYFŰZÉS

Szívélyes 
virágvarázslat
1 Fűzzünk fel tizenkét kása- 
gyöngyöt egy kb. 60 cm hosszú 
drótra. A jobb drótvéget fűzzük  
át a másik vég első gyöngyé- 
be úgy, hogy egy gyűrű kelet- 
kezzen. 2 Egy akrilgyöngyöt  
húzzunk mindkét drótra és vé-
gül fűzzük egyik drótvéget bal-
ról jobbra, a másikat jobbról 
balra a szemben levő oldal 
gyöngyébe. 3 A jobb drótra 
fűzzünk fel tíz gyöngyöt. A kör 
egyik gyöngyét és a drót  végét 
húzzuk át a következő gyöngyön, 
így keletkezik az első virágszi- 
rom. Most a drótot vezessük 
vissza a virágszirom első két  
gyöngyén. 4 Ezután már csak  

AL APANYAG

Kásagyöngy
Telített színek. 
Méret: Ø kb. 4,5 mm 
Furat: Ø kb. 1,2 mm 
Tartalom: kb. 200 db
 

Színek + számok:  
fehér-01, sárga-10, piros-30, zöld-50,  
világoskék-61, fekete-90 
A színek számát kérjük megadni!
70 06 83 .. 17 g/doboz ..................... 380,—

Olajfa - kulcstartó szív
Különbségek az erezetben,  
méretben és formában előfor- 
dulhatnak. Erős karikával és  
kulcstartóval. 
Méret: kb. 40 x 40 mm 
Vastagság: kb. 5 mm
10 23 54 per db ............................. 1.170,—

Akrilgyöngy keverék -  
Candy
Méret: Ø kb. 8 és 10 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 650 db
70 08 16 250 g/cs. ......................... 3.030,—

Sárgarézdrót 
Szín: arany 
Vastagság: Ø 0,3 mm
60 00 30 25 m/tekercs ..................... 330,—

Viaszozott pamutzsinór 

Vastagság: Ø kb. 1,5 mm 
Szín: fekete
70 09 43 10 m/cs. ............................. 680,— 
70 05 40 125 m/tekercs ................ 6.630,—

Ékszerész - elővágó 
Hossz: kb. 110 mm
70 07 80 per db ............................. 1.090,—

Útmutatót a webáruházunkban talál:  
Barkácstipp: Gyöngyök & ékszerek /  
Virágvarázslat

ÚTMUTATÓ
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ANYÁK & APÁK NAPJA94

1 Fülbevalónak a végtelen spi- 
ráldrótról egy oldalvágó fogóval 
vágjunk le egy spirált és hajlítsuk 
az egyik végéből kerekcsőrű fo-
góval egy karikává. Ezen a kari- 
kán húzzuk át a másik véget úgy, 
hogy egy cseppforma keletkez- 
zen. A drótot hajlítsuk vissza és  
körbetekeréssel rögzítsük. Ez a 
munka folyamat eléggé megeről- 
tető, mert a drót kemény és nem 
lehet olyan könnyen hajlítani. 2 Az 
első gyöngynek egy kb. 4 cm hosz- 
szú részt vágjunk le az ezüstdrót- 

Nőies, romantikus és sosem teshthezálló, a bohém stílus a 
színek, bő kelmék és izgalmas minták keveréke. Az ékszer is 
tükrözi a 70-es évek könnyelműségét és könnyedségét.

 KÉSZÍTSÜNK ÉKSZERT

Bohém  
 stílus!

ról és hajlítsuk az egyik végét 
háromszor a drótcsepp köré, fűz- 
zük fel a gyöngyöket és háromszor 
tekerjük a csepp köré. A végeket 
vágjuk le és egy kerekcsőrű fogó- 
val hajlítsuk szorosan össze. Ezt  
ismételjük meg annyiszor, amíg 
a kívánt sort elértük. Vegyük fi-
gyelembe, hogy a szükséges drót 
mindig hosszabb és a gyöngyök 
száma mindig több lesz. 3 Helyez-
zünk egy köztes gyűrűt a karikába 
és a fülbevalót akasszuk a köztes 
gyűrűbe.

AL APANYAG

Karkötő - spiráldrót

Nickelfrei. 
Méret: Ø kb. 6 cm 
Vastagság: Ø kb. 0,6 mm 
Hossz: kb. 13 m 
Hossz: ezüst
70 05 23 30 g/cs. ........................... 1.160,—

Akrilgyöngyök - nobles

Matt gyöngyök, kétszínű.
Méret: Ø kb. 6 mm 
Furat: Ø kb. 2 mm 
Tartalom: kb. 150 db
 

Színek + számok: 
rózsaszín-40, pasztellzöld-51, üvegzöld-59, 
ibolyaszín-74, szürke-91 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 45 .. 40 g/cs. .......................... 880,—
 
Silberdraht - Ø 0,8 mm
(Cikkszám 600013) lásd főkatalógus 571. oldal

Kásagyöngy - metál
(Cikkszám 700656.. arany-18, ezüst-92)  
lásd főkatalógus 609. oldal

Köztes gyűrű - Ø 7 mm
(Cikkszám 700129) lásd főkatalógus 615. oldal

Fülbevaló - nyitott
(Cikkszám 700715.. ezüst-92) lásd főkatalógus 617. o.

Ékszerész - oldalcsípő fogó
(Cikkszám 700778) lásd főkatalógus 624. oldal

Ékszerész - telefonfogó hajlított
(Cikkszám 700779) lásd főkatalógus 624. oldal

Ékszerész - kerekcsőrű fogó
(Cikkszám 700777) lásd főkatalógus 624. oldal

SZER SZ ÁM

AL APANYAG

Rojtok 
Bojthossz:  kb. 80 mm 
Hurok: Ø kb. 2,5 mm
Színek + számok: 
bézs-03, órózsaszín-42 
A színek számát kérjük megadni!
70 09 40 .. 2 db/cs. .......................... 540,—

Barkácskészlet - angyal III 
Tartalom: 
● üveggyöngy 
● rocailles 
● virágok 
● szerelőpálca 
● drót 
● útmutató

Kész angyal: kb. 3,5 x 2,5 cm 
Szín: borostyán / szürke / rózsaszín
70 09 25 3 db/cs. ........................... 1.090,—
 
Akrilgyöngy - nobles
(Cikkszám 700945.. kül. színekben) lásd fent

Pamutzsinór - Ø 1 mm
(Cikkszám 700738.. natúr-03, barna-80)  
lásd főkatalógus 623. oldal

Fém - köztes rész szív
(Cikkszám 700762) lásd főkatalógus 614. oldal

Kulcstartó karika - Ø 20 mm
(Cikkszám 700356) lásd főkatalógus 617. oldal

 TÁSKA -  
DÍSZEK

Lógok  
rajtad
Ilyen egyszerű:
A bojtot akasszuk a kulcstartó kariká-
ba. A pamutfonalat csomózzuk a gyű- 
rűbe, fűzzük fel a gyöngyöket és rög-
zítsük egy csomóval. Köztes részek-
kel, angyalokkal, stb. díszíthetjük.

03 42
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      Átutalás, csekk  Csak iskolák, óvodák és közintézmények 
     Utánvétel Utánvételi díj: 1.190,- Ft  
      Előre átutalás Az áru kiküldése fizetést követően 

       Online - fizetés Csak webáruházunkban lehetséges
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Vevőkód:

Számlázási adatok Szállítási adatok ha eltér a számlázási adatoktól

Teljes intézménycím - saját címmel ne tévessze össze!

MEGRENDELŐLAP
Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
Tel: 06 - 96 565 020
Fax: 06 - 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Webáruház: www.winkleriskolaszer.hu

ÁFÁ-s árak
Mennyiségkedvezmény -6 %-ig* 
Ingyenes szállítás 25.500,- Ft felett

Intézménynév Intézménynév

Vezeték- / keresztnév Vezeték- / keresztnév

Utca / házszám Utca / házszám

Irányítószám / helység Irányítószám / helység

Tel. Tel.Fax Fax

E-Mail E-Mail

Szállítás azonnal Szállítás ekkortól:  ..................................................................................................

Szünidő: .................................................................................................................................................................................................................................

 a következő 2 hétben

Dátum,  
aláírás:

(Kiskorúaknál a törvényes képviselő aláírása)

Köszönjük rendelését!
FtVégösszeg:

Cikkszám Szín- 
szám Termékmegnevezés Menny.  Egységár      Teljes ár     Oldal

Az Általános Szerződési Feltételek alapján rendelek:





Ujjfesték készlet,  
Mucki - KREUL

Tartalom: 
● 6 üveg x 750 ml (fehér,  
 sárga, piros, zöld, kék, fekete)
50 03 98 végső ár, per készlet ..........11.710,—

AKCIÓS
5+1 INGYEN
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Tavaszi magazin 2020

TECHNIKA  |  BARKÁCSOLÁS  |  FESTÉS  |  RAJZOLÁS  |  KÉZIMUNKA

KÉRJÜK, EZT A KÜLDEMÉNYT TOVÁBBÍTSA AZ ILLETÉKES SZEMÉLYEKNEK, TECHNIKAI- ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁS-
BAN RÉSZTVEVŐKNEK, ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK, TERÁPIÁS OKTATÓKNAK, STB. KÖSZÖNJÜK.

Áfá-s árak
Mennyiségkedvezmény – 6%-ig
Ingyenes házhozszállítás 25.500 Ft-tól

Minket itt is megtalál: 

Tel: 06 - 96 - 565 - 020
Fax: 06 - 96 - 565 - 022
Mail: ertekesites@winkleriskolaszer.hu 

  

DME

Kézbesíthetetlenség esetén a
visszaküldési cím:

 

Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
www.winkleriskolaszer.hu
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

P.P.
ECONOMIQUE

MAGYAR POSTA -
Budapest 1005

ÖP

www.winkleriskolaszer.hu
Webáruház:

a #noplastic jó példával előljárunk

testudo® 
öko-papír füzetborító

egy ökologikus nevelésért
védi a természetet és a füzetet
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