
1 Nyomtassuk ki a motívumot a 
felirattal tükrözve lézernyomtató-
val, a nyomtatott oldallal helyez-
zük a táska közepére és gom-
bostűvel rögzítsük. A transzfer
kijelölővel a papírt fessük át. Egy 
faspatulával a teljes motívumot 
egyenletesen és erősen nyom-
kodjuk rá. A transzfer festék a lé-
zernyomtató festékét feloldja és 
átviszi a táska felületére.Távolít-
suk el a papírt. 2 A méhecskéket a 
szitanyomó sablon és textilfesték 
segítségével a táskára nyomtat-
juk. Először helyezzünk papírt a 

táskába, hogy megakadályozzuk a 
festék átütését. Az öntapadó sab-
lont helyezzük a megfelelő hely-
re és óvatosan nyomkodjuk rá. A 
sablon felső részére textilfestéket 
kenünk és rakli és enyhébb nyomás 
segítségével a motívumon áthúz-
zuk. A sablont óvatosan lehúzzuk, 
majd rögtön megtisztítjuk, hogy 
még egyszer fel tudjuk használni. 
3 Száradás után (24 óra) előfűtött 
sütőben 150°C-on kb. 8 – 10 per-
cig rögzítjük. Ezután a táska 
30°C-on kímélő programon mos-
ható.

A saját készítésű táskákkal üzenjünk a világnak! 
A transzfer kijelölővel és szitanyomó-sablonokkal hatásos 
eredményeket érünk el.

TRANSZFER KIJELÖLŐ & SZITANYOMÁS

Save the bees

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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AL APANYAG

 Válltáska - 
City Shopper 

Sikkes pamut bevásár-
ló-, szabadidő- vagy 
utazótáska praktikus 
füle van és sok hely 
van benne.
FONTOS: Ajánlatos kíméletes mosóprogram-
mal a pamut appretúráját kimosni, hogy a 
textilfesték jól be tudjon hatolni az anyagba.  
Méret: kb. 34 x 43 cm
Fülméret: kb. 2,5 x 55 cm
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 280 g / m²
Súly: kb. 160 g / db
Szín: szürke
 50 22 22  per  db  ..............................  1.330,— 

 Transzfer kijelölő - KREUL 

Színtelen transzferanyag lézernyomatok 
egyszerű átviteléhez papírra, fára, parafára, 
terrakottára, dekorgumira, kőre, kerámiára, 
textilre és természetes rostokra.
Vonalszélesség: kb. 1 – 5 mm
 50 23 01  per  db  ..............................  1.480,— 

 Spatula / barkácsfa 

Méret: kb. 10 x 114 mm
Vastagság: kb. 1 – 2 mm
 10 11 86  100 db/ cs.  ...........................  470,— 

 Öntapadó sablon - szitakötő & méhek 

 Kiváló minőségű, öntapadó szitanyomó 
sablon. Tapad textilre, fára, feszített vás-
zonra, papírra, stb. Zseniálisan egyszerűen 
készíthetünk csodaszép motívumokat: a 
festéket kenjük fel a mellékelt raklival vagy 
egy sablonozó ecsettel, máris kész!
Sablonméret: DIN A5 
 50 23 18  per  cs.  ..............................  1.970,— 

 Textilfesték világos 
anyagokhoz, Javana - KREUL 

Színek + számok:
fehér-01, citromsárga-12, 
aranysárga-13, narancssárga-20, világos-
piros-31, kárminpiros-33, bordó-39, pink-43, 
májuszöld-53, briliánszöld-54, sötétzöld-59, 
azúrkék-60, királykék-65, ibolyakék-70, 
levendula-75, sötétbarna-89, fekete-90
A színek számát kérjük megadni! 
 50 13 26 ..  50 ml/üveg ...................  1.170,— 

 Az alapanya-
gokhoz

https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps?ga=bt
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/c/basteltipps?Keyword=BTFJ20Tasche&ga=bt


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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