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Egyszerűen készíthetünk kis remekműveket a nagyon puha, 
gumiszerű Lino Softcut lapokkal, speciális szerszám nélkül! 

BARKÁCSOLÁS ANYÁK & APÁK NAPJÁRA

Linónyomat 
könnyedén!

Nyomólap elkészítése:
1 Válasszuk ki és nyomtassuk ki 
a kívánt szív sablont, amely hátát 
satírozzuk ki egy ceruzával. Nyom-
kodjuk át a Lino Softcut lapra. A 
motívumot akár direkt rá is rajzolhat-
juk a lapra. Vágjuk ki egy  ollóval 
vagy barkácskéssel. 2 Próbáljunk ki 
különböző hegyeket egy maradék 
Lino Softcut lapon. Most pedig dol-
gozzuk ki a szív motívumot.
Figyelem: Éles szerszámokkal soha 
ne dolgozzunk a test irányába!
A későbbiekben a mélyedések 
nyomtatáskor fehérek maradnak, 
a kidomborodások színesek lesznek.

Linónyomat:
1 Készítsük elő a védőkesztyűt. 
A lakkozókészlet edényét töltsük 
meg linófestékkel. Minden szín-
hez használjunk külön edényt! A 
festékhengert merítsük a festékbe 
úgy, hogy jól szívja meg magát. A 
nyomólapot kenjük be vele. Ezu-
tán helyezzük a papírra és röviden 
nyomjuk rá. Ezután távolítsuk el 
és hagyjuk száradni. A nyomóla-
pot ismét használhatjuk, ha vízzel 
megtisztítottuk. 2 A kész nyomatot 
vágjuk méretre, ragasszuk fel és 
díszítsük egy szalaggal.

ALAPANYAG

 Az alapanya-
gokhoz

 Softcut linó 
puhavágású 
A szokványos linólapok 
alternatívája. A gumiszerű anyag extrém 
puha, így egyszerűen és fáradságmentesen 
vágható. A sérülésveszélyt csökkenti. Egyik 
fele sima, a másik kissé durvább, mindkét 
oldala használható (nincs juta az alján). A 
lapokat ollóval könnyen méretre szabhatjuk. 
Méret: kb. 150 x 210 mm (kb. DIN A5)
Vastagság: kb. 3 mm
 30 18 95  10 db/ cs.  ..........................  5.370,— 

 Aqua linófesték - MARABU 
Az optimális festék minden 
magasnyomású technikához 
linóleumnál, fánál, parafánál, 
hungarocellnél, fi lcnél, guminál, 
természetes anyagoknál, stb

Színek + számok:
fehér-01, középsárga-10, kárminpiros-30, 
kékeszöld-50, poroszkék-60, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 30 10 72 ..  250 ml/üveg .................  3.150,— 
Szín: fekete
 30 12 83  500 ml/üveg .....................  5.730,— 

 Táska natúr - papír 

Méret: kb. 16 x 21 x 8 cm
Szín: natúr
Vastagság: 100 – 110 g / m²
 40 19 39  per  db  .................................  140,—  
  10   db -tól .............................  120,— 
  400   db -tól ...........................  100,— 

 Szaténszalag - 15 mm 

Szélesség: 15 mm
Színek + számok:
fehér-01, sárga-10, narancssárga-20, 
piros-30, sötétpink-43, középzöld-55, 
türkiz-63, középkék-65, lila-74
A színek számát kérjük megadni!
 60 24 15 ..  10 m/tekercs ...................  780,— 

Festő- és rajztömb
(Cikkszám 400443, 400444)

Duplakártya borítékkal - szögletes
(Cikkszám 401518.. kül. színekben)

Mini festőállvány - fa
(Cikkszám 102014)

SZERSZ ÁMOK

Linómetsző szerszám készlet - ABIG
(Cikkszám 300029)

Festőkészlet - profi  - SCHULLER
(Cikkszám 200631)

Vinilkesztyű / védőkesztyű
(Cikkszám 200703, 200704, 200705)

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.

BARKÁCSTIPP
Vásárlói levél 2020-04
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Sablon 1:1

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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