BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2014-04

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

BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Egy praktikus henger
Egy gyönyörű varrómunka, mindegy hogy íróeszköznek,
ecsetnek vagy sminktartozáknak. Kombináljuk tetszés
szerint a különböző mintákat és színeket.
1 Vágjunk le a vastag filclapról egy el a filclapot teljes szélességében.
24 x 22,5 cm-es darabot. Így egy 3 Vágjunk le a szaténszalagról kétlapból két összehajtható tartót készíthetünk. Vágjunk ki a vékony
motívumos filcből egy 30 x 13 cmes, egy 24 x 13 cm-es és egy 24 x 7
cm-es darabot. 2 Helyezzük a legnagyobb motívumos filcrészt lentre
a vastag filclapra. Most készítsük el
egyik zsebet a másik után az eszközöknek: húzzunk egy vonalat szublimálóceruza és volnalzó segítségével (a vonal önmagától eltűnik egy
idő után). Rögzítsük a filcet gombostűvel, majd varrjuk rá a vonal
mentén gyöngyfonallal. Így osszuk

szer kb. 50 cm-es darabot. Helyezzük őket egymásra és csúsztassuk
bele a jobb oldali élnél a filclapok
közé középre (esetl. hozzá is ragaszthatjuk). 4 Helyezzük rá a két
maradék motívumos filcrészt: a
kisebbik részt fentre, a nagyobbikat
a hátoldalára, hogy eltakarja az öltéseket. Varrjunk össze minden részt
a külső él mentén huroköltéssel,
közben varrjuk bele a szaténszalagot is. 5 Miután megtöltöttük, tekerjük össze a tartót és zárjuk le szaténszalaggal.

A LA PA NYA G
Filclap - 30 x 45 cm EXTRA VASTAG
(Cikkszám 301116.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14 231. oldal

Barkácsfilc - 20 x 30 cm
(Cikkszám 300498, 300509) lásd FK 2013 / 14 232. oldal

Szublimálóceruza / Fantomceruza - JAVANA
(Cikkszám 500128) lásd főkatalógus 2013 / 14 430. oldal

Gyöngyfonal ELISA Nr. 5
(Cikkszám 501458.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14 442. oldal

Szaténszalag szőtt peremmel - 6 mm
(Cikkszám 602414.. kül. színek) lásd FK 2013 / 14 480. oldal

SZERSZÁMOK
Hímzőtű - hegyes PRYM - Nr. 22
(Cikkszám 501064) lásd főkatalógus 2013 / 14 442. oldal

Gombostű - 30 mm PRYM
(Cikkszám 501102 vagy 501103) lásd FK 2013 / 14 435. oldal

Vonalzó

INFO
Számos termék a tartóba (festő- és sminkecsetek, ceruzák, íróeszközök, stb.) a 2013 / 14-es
főkatalógusunkban található.

TIPP
A filclap vágásához egy görgős vágó kiválóan
alkalmas, rendelje mindjárt hozzá!

Görgős vágó
FISKARS
200226

2

3

4

per db..............................4.240,—

Tartalék penge a görgős vágóhoz FISKARS
(Cikkszám 200682) lásd főkatalógus 2013 / 14 161. oldal

