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Tervezte Lucía Cabrera

Tollak



Tollak
HASZNÁLT CSOMÓK
Felhurkolás
Sor csomó
Lapos csomó

LÉPÉSEK
1. LÉPÉSEK: Vágjon le az A színű zsinórból, 2 db 2 m-es és 1 db 1 m-es 
darabot.

Anchor Crafty 250g - Art. Nº 4774000 - * (Szín nº)

25 cm x 16 cm Kis tollak
35cm x 21cm Nagy toll

1x *00116 (A), 1x *00108 (B), 1x *00106 (C)

EGYÉB:
Folyékony keményítő
Rúd 60cm

nº 18
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2. LÉPÉS: Félbehajtva hurkolja fel a zsinórokat a rúdra. Az 1 méteres zsinórt 
középre tegye, a két oldalán lesznek a 2 méteres darabok.

3. LÉPÉS: A középső zsinór bal oldali szárát vezetőszálként használva 
készítsen sorcsomót a bal oldali zsinór vezetőszálhoz közelebbi szálával.

4. LÉPÉS: A következő szállal ismételje meg a 3. lépést, de most hagyja 
hosszabbra az első csomó előtt a szálat.

5. LÉPÉS: A 3. és 4. lépést ismételje meg a jobb oldalon.

6. LÉPÉS: Készítsen egy laposcsomót.

7. LÉPÉS: Készítsen sorcsomókat a közepe felé, és kapcsolja össze a két 
oldalt.

8. LÉPÉS: Ismételje a 3-7 lépéseket, amíg 3 gyémántmintája lesz.

Könnyű
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9. LÉPÉS: Vágjon 16 db 20 cm-es zsinórt, és helyezze el a két oldalon levő 
kis cakkokban. Kettőt a felső cakkhoz, 3-3 darabot a többi helyre.

10. LÉPÉS: A zsinór szálait szedje szét, és fésülje ki.

11. LÉPÉS: Folyékony keményítővel nedvesítse meg a rojtokat, és kefével 
igazítsa a szálakat formára.

12. LÉPÉS: Rajzolhat kartonra levél formát, és ezt sablonként használva 
könnyebben tudja kivágni a levelet. Ezt a fonal teljes száradása után tegye 
meg. (kb. 24 óra).

13. LÉPÉS: Mindent ismételjen meg a második kis levélhez a B színnel.

14. LÉPÉS: A nagy levélhez minden lépést meg kell ismételnie, a különbség 
annyi, hogy 2 db 3 méteres és egy db 1 méteres, valamint 24 db 40 cm-es 
zsinórt szabjon le. 3 helyett 5 mintát készítsen. 

Az elkészült két tollat hajtsa fel, így a harmadikat könnyen el tudja készíteni.

MOSÁS
• Mindig olyan meleg vízben mossa, amennyire lehetséges – az ajánlott 
maximális hőmérsékletig bezárólag. 
• Kézi mosás esetén bő vízben mossa. Sötétebb színek esetén
javasoljuk, elővigyázatosságként, színfogó lapok használatát.
• Ne fehérítse.
• Ne szárítsa szárítógépben. Facsarás nélkül, finoman csepegtesse le és 
szárítsa, vízszintes felületre helyezve.
• Magas hőmérsékleten vasalja, nedves ruhát használva.
• Professzionális vegyitisztítás lehetséges tetraklór-etilénnel.
• Ne használjon optikai fehérítőt (vagy optikai fehérítőt tartalmazó tisztí-
tószert).
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