
Arcvédő pajzs sapkával
1 Vágjunk le a fóliából egy kb. 21 x 25 
cm méretű darabot. 2 A tépőzárból 
vágjunk le egyenként egy kb. 22 cm 
hosszú darabot (bolyhos és érdes). 
3 Húzzuk le a védőpapírt a tépőzárról: 
az egyik részt (bolyhos) a fólia felső 
részére, a másik részt (érdes) pedig 
a sapka belső részére ragasztjuk. 4 A 
fóliát egyszerűen a tépőzárra helyez-
zük. 5 A pajzs hosszát a viselőjétől 
függően méretre szabhatjuk (gyerekek-
nél esetleg rövidebb). A kényelmes 
viselet érdekében az alsó sarkokat 
egy ollóval kissé lekerekíthejtük. 
6 A sapkát textilfestékkel, textilfi c-
tollal vagy matricákkal díszíthetjük.
Arcvédő pajzs szalaggal 
Ismételjük meg az 1 és 2 lépést, 
lásd fent. 3 Húzzuk le a védőpapírt a 
tépőzárról: az egyik részt (bolyhos) a 
fólia felső részére, a másik részt (ér-
des) pedig a szegőszalag közepé-
re ragasztjuk. 4 A fóliát egyszerűen 
a tépőzárra helyezzük. 5 A pajzs 
hosszát a viselőjétől függően méret-

Zseniálisan egyszerű dizájn! Látható mimika és nagyon 
könnyű! Használat után az arcvédő pajzsot ablaktisztítóval 
alaposan tisztítsuk meg.
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Barkácsoljunk arcvédő pajzsot

re szabhatjuk (gyerekeknél esetleg 
rövidebb). A kényelmes viselet ér-
dekében az alsó sarkokat egy olló-
val kissé lekerekíthejtük. 6 A szala-
got textilfi lctollal díszíthetjük és egy 
szalaggal a fejen rögzíthetjük.
Arcvédő pajzs gumiszalaggal
1 Vágjunk a fóliából egy kb. 22 x 29,7 
cm méretű darabot le – gyerekeknek 
esetleg kisebbet. 2 Majd mérjünk 
kb. 3 cm-t a felső éltől és 2 cm-t az 
oldalsó éltől  és a szikével vágjunk 
egynként 2 nyílást 0,8 x 0,4 cm és 
2 cm-es távolságban. Nyomtassuk 
ki a mintát, helyezzük a fóliára, raj-
zoljuk át alkoholos fi lccel vagy vágjuk 
ki közvetlenül. 3 A sztreccsgumiról 
vágjunk le kb. 65 cm-t, fűzzük át a 
nyílásokon és csomózzuk el duplán 
a fejkerület méretének megfelelően. 
4 A fóliát matricákkal díszíthetjük.

ALAPANYAG

 Laminálófólia 
125 mikron 

Fóliavastagság: 125 / 125 (=250) mikron
 20 09 74  DIN A4, 100 db/ cs.  ..........  5.070,— 
 20 09 75  DIN A3, 100 db/ cs.  ..........  9.250,— 

 Függődíszfólia /
kreatív lámpásfólia 

Méret: 22 x 51 cm
Vastagság: 0,2 m
Szín: átlátszó
 40 04 71  10 lap/ cs.  .........................  3.640,— 

 Tépőzár - öntapadó 

Szélesség: kb. 20 mm
Színek + számok:
fehér-01, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 54 ..  5 m/ cs.  .........................  1.560,— 

 Napellenző  / sapka

Fejkerület: kb. 45 – 55 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 180 g / m²
Súly: kb. 49 g / db
Szín: fehér
 50 09 41  per  db  .................................  570,—  
  10   db -tól .............................  540,— 

 Szegőszalag 
Szélesség: 20 mm
Mosható: kifőzhető
Szín: fehér
 50 14 85 01  50 m/tekercs ................  5.000,— 

Gumiszalag 6 mm

Szélesség: 6 mm
 50 23 51  fehér, 10 m/ cs.  ................  2.010,— 
 50 23 55  fekete, 10 m/ cs.  ...............  2.010,— 
 50 23 54  fehér, 50 m/tekercs .........  8.500,— 

 Az alapanya-
gokhoz

FÓLIA
Használhatunk egy mobilfóliát vagy 
laminálófóliát (egyszerűen üresen, papír 
nélkül lamináljuk).
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Kérjük vegye fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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http://www.winklerschulbedarf.com/hu/c/basteltipps?Keyword=BT0520Visier&ga=bt
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