
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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Láma:
Anyagszükséglet egy lámához:
Soft-Flocks kb. 3 g
A sablont nyomtassuk ki. Ráragaszt-
hatjuk egy színes kartonra, vagy 
egyszerűen kiszínezhetjük a hátte-
ret. Egyszerre csak egy kis felületet 
kenjünk be ragasztóval és ragasz-
szuk rá a Soft-Flocks-t. Addig dol-
gozzunk így tovább, míg a test teljes 

 HÍMZÉS

NO DRAMA Lama 

AL APANYAG

 Soft - Flocks 
tömőanyag 

Tartalom: kb. 8 liter
Mosható: 30°C-on
Szín: fehér
 50 11 69  150 g/ cs.  ..........................  1.610,— 

 Barkácsragasztó 

Univerzális barkácsragasztó, 
papírhoz, kartonhoz, fához, 
dekorgumihoz, fi lchez, ékszer-
kövekhez, mozaikhoz, üveghez, stb.
 40 02 98  90 g/fl akon ......................  1.020,— 

 Stramin 

Szélesség: kb. 60 cm
Sűrűség: kb. 26 öltés / 10 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Szín:  fehér
Minimális rendelhető mennyiség 0,5 m!
 50 01 65  per  fm  ..............................  1.970,— 

 Hímzőtűk, tompa - PRYM 

Méret: Nr. 16
Hossz: kb. 5,5 cm
 50 21 04  25 db/ cs.  ..........................  1.510,— 

 Rojtos szegély 

Szélesség: kb. 15 mm
Alapanyag: 100 % pamut
Mosható: 40 °C 
 50 21 98  10 m/tekercs ...................  2.620,— 

 Pomponok 

Puha zseníliagolyók, 
kevert színek. 

Méret: Ø kb. 7 mm
 30 01 04  100 db/ cs.  ...........................  750,— 

 Kötőfonal  Easy - ELISA 

Hossz: kb. 130 m
Tűvastagság: 3,5 – 4,5
Alapanyag: 100 % poliakril
Mosható: 30 °C-on

Színek + számok:
fehér-01, camel-03, sárga-10, 
neonsárga-11, neonnarancssárga-20, 
piros-30, borvörös-32, rózsaszín-40, 
neonpink-41, fradizöld-50, világoszöld-51, 
neonzöld-52, világos olíva-54, világoskék-61, 
babakék-62, türkiz-63, királykék-65, 
orgona-72, lila-74, sötétbarna-89
A színek számát kérjük megadni!
 50 14 71 ..  50 g/gombolyag .............  480,— 

egészében be van fedve. Középen 
hagyjunk helyet a hímzett stramin-
ból készült nyeregtakarónak.
Láma:
A straminból vágjunk le egy kb. 7 x 5 cm 
- es darabot és hímezzük ki fonallal. 
Nagyon jól mutat különböző színek 
és öltések kombinációja. Az oldalsó 
és alulsó szélekre ragasszunk rojtos 
szegélyt és díszítsük pomponokkal.

Simogass meg! Bolyhos Soft-Flock-kal a láma 
pihe-puha lesz, a kis hímzés pedig szóra-
koztató lehet.

 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BT0819Lama&ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu?ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps?ga=bt


Sablon 1:1
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