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BARKÁCSOLÁS FILCCEL

Alvómaszkok
Mókás és praktikus ajándék anyának és apának, hogy végre 
kialudhassák magukat, vagy csak egyszerűen élvezhessék 
az ebéd utáni sziesztát. 

ALAPANYAG

1 Egy alvómaszkhoz két fi lcdarabra 
van szükségünk. Különösen jól néz 
ki, ha két eltérő színű darabot hasz-
nálunk. Nyomtassuk ki a sablont és 
vágjuk ki. Helyezzük rá a fi lclapra 
vagy a fi lctekercsre, rajzoljuk körbe 
ceruzával és a lyukak jelöléseit nyom-
juk át. Mindkét részt vágjuk ki, kenjük 
be jól mindentragasztóval, ragasz-
szuk össze és hagyjuk megszáradni. 
2 Saját elképzelés szerint tegyünk 
rá kész fi lcdíszeket, vagy készítsünk 
egyéni motívumokat hozzá. 3 A lyu-
kakat szúrjuk ki egy bőrlyukasztóval 
vagy egy hegyes ollóval. A sztreccs-

gumiszalagból vágjunk le kb. 30 cm-
t, fűzzük be a lyukakba és csomóz-
zuk össze a végeket.

 Az alapanya-
gokhoz
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 Barkácsfi lc - 20 x 30 cm 

Méret: kb. 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 2 mm, 150 g / m²
Színek + számok: 
fehér-01, bőrszín / barack-07, banánsárga-15,
 neonnarancssárga-20, élénkpiros-30, 
sötétpiros-39, világoszöld-51, fenyőzöld-58, 
kriálykék-68, csokibarna-87, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 14 ..  10 db/ cs.  ......................  1.160,— 
  10   cs. /színtől ...............  1.090,— 

 Barkácsfi lc - tekercs  (45 cm széles)

Szélesség: 45 cm
Hossz: 5 m
Vastagság: 2 mm, 150 g / m²
Színek + számok:
fehér-01, bőrszín / barack-07, sárga-10, 
világos narancssárga-20, élénkpiros-30, 
sötétpiros-39, rózsaszín-40, sötétrózsaszín /
pink-49, világoszöld-51, fenyőzöld-58, kék-60, 
világoskék-61, óceánkék-63, ultramarinkék- 69, 
ibolyakék-70, orgona-72, csokoládébarna-87, 
fekete-90, szürke melírozott-91 
A színek számát kérjük megadni!
 30 11 18 ..  5 m/tekercs ..................  3.400,— 

 Barkácsfi lc mintás - 20 x 30 cm 
3 különböző dizájn 
3 különböző színben. 
Méret: 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm
 30 04 98  9 db/ cs.  ............................  1.630,— 

 Barkácsfi lc Wildlife - 20 x 30 cm 
Egyenként 3 db zebra, 
tigris és gepárd. 
Méret: 20 x 30 cm
Vastagság: kb. 1,5 mm
 30 05 09  9 db/ cs.  ............................  1.630,— 

Szóródísz előnyös csomag -  fi lc
Vastagság: kb. 3 mm

Csillagok - aranysárga
Méret: kb. 2,7 cm (kb. 160 db), 
 kb. 4,3 cm (kb. 120 db)
 60 25 36  per  cs.  ..............................  2.850,— 

Szívek - piros

Méret: kb. 2,8 cm (kb. 160 db), 
 kb. 3,8 cm (kb. 120 db)
 60 04 58  per  cs.  ..............................  2.850,— 

Szóródíszek virágok - fi lc
(Cikkszám 603239)

Szóródíszek virágok - fi lc
(Cikkszám 603240)

Sztreccsgumi / gumiszalag / 
gumifonal - Ø 1 mm
(Cikkszám 700677.. kül. színekben)

Mindentragasztó - TESA
(Cikkszám 401946)

Forgófejű bőrlyukasztó - KNIPEX 
(Cikkszám 200160)

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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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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