
teg közé papírt, hogy a festék ne 
szivárogjon át. 3 Motívumok szerint 
dolgozzunk textilfestőtollal és / vagy 
textilfesték-kel. A pókhálót rajzoljuk 
a vékony, fekete textilfestőtollal. A 
fantomceruza eltűnik egy idő után, 
vagy akkor, ha vízzel érintkezik. Va-
salás előtt mindenképpen el kell tá-

Menő táskák édességeknek vagy kis ajándékoknak!

1 Az appretúra eltávolításához 
mossuk ki a táskát 30 °C-on öblítő 
nélkül, hagyjuk megszáradni és va-
saljuk ki. 2 A sablont nyomtassuk ki 
(esetleg nagyítsuk ki), tegyük bele 
a táskába és húzzuk ki a vonala-
kat egy fantomceruzával. Vegyük 
ki a sablont és tegyünk a két ré-

volítani. Hogy elkerüljük a festékek 
egymásba folyását, hagyjuk az első 
színt kissé megszáradni és csak 
ezután fessünk rá a másodikkal. 
4 Rögzítés: Fixáljuk hátoldali va-
salással, vagy hagyjuk levegőn 
száradni (pár napot kell hagyni). 
Mosható 30 °C-ig.

ALAPANYAG
 Szublimációs fi lc / fantomfi lc, 
Javana - KREUL 
Filcvastagság: Ø 8 mm
 50 01 28  per  db  ..................................  1.190,— 

 Textilfesték világos 
anyagokhoz, Javana - KREUL 

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

Textilfi lctoll Texi mäx Sunny,
Javana - KREUL
VÉKONY

Vonalszélesség: kb. 1 – 2 mm
Szín: fekete
 50 13 36 90  per db ..................................  630,— 

VASTAG
Vonalszélesség: kb. 2 – 4 mm

Színek + számok: 
sárga-10, narancssárga-20, piros-30, pink-43, 
zöld-50, világoszöld-51, kék-60, világoskék-61, 
barna-80, fekete-90
A színek számát kérjük megadni!
 50 13 37 ..  per db ..................................  630,— 

Pamuttáska 

Minta nélkül.
Alapanyag: 100 % pamut
Minőség: 105 g / m²
Szín: natúrfehér

Méret: kb. 21 x 26 cm
Fülméret: kb. 2 x 23 cm
Súly: kb. 17 g / db
 50 01 56  per  db  .....................................  300,— 
  10   db -tól .................................  290,— 
  100   db -tól ...............................  230,— 
Méret: kb. 34 x 39 cm
Fülméret: kb. 2,5 x 39 cm
Súly: kb. 38 g / db
 50 01 57  per  db  .....................................  400,— 
  10   db -tól .................................  390,— 
  100   db -tól ...............................  340,— 

BARKÁCSOLÁS HALLOWEENRE

Táskák - Cukrot vagy csínyt!
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 Az alapanya-
gokhoz

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 2019-09

https://www.winklerschulbedarf.com/hu/cms/basteltipps
https://www.winklerschulbedarf.com/hu
https://www.winklerschulbedarf.com/hu/Items/Search?Keyword=BT0919Halloween&ga=bt
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