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Eszközök és alapanyagok 

 

 

Kedves Te!  

Alább olvashatod a Rózsabimbó baba és a baromfiudvar lakói on-line tanfolyam 
anyagszükségletét. A filcet és a gyapjút megrendelheted csomagban a Multifelt 
Factorytól, de te is összeválogathatod, és a színeket is megváltoztathatod.  

 

A többi alapanyagot pedig az Emma kézimunka boltból tudod megrendelni, ha 
akarod egy kattintással, de egyesével is láthatod az oldalukon a szükséges 
eszközöket és alapanyagokat.  

 

 

Gyapjúfilc 

okker idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=841 

narancs filc lap 1 db  

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=819 

piros idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=820 

citromsárga idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1108 
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mohazöld idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=836 

fehér idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=813 

gesztenye barna filc lap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=906 

drapp színű filc lap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1199 

nyers idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_ 

púder idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1004 

hamvas barack idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1002 

tömőgyapjú – 200 gramm 

Ha rendeltek filcet, érdemes színminta katalógust is megrendelni, mert a multifelt 
oldalán nehezen lehet látni a színeket.  

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1022 

 

 

 

 

http://www.feltandsoul.hu/
mailto:linda@feltandsoul.hu
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=836
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=813
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=906
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1199
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1004
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1002
http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=1022


www.feltandsoul.hu 
linda@feltandsoul.hu 

+36 20 243 1676 
  

 

  

 

O l d a l  4  |  5  

További alapanyagok és eszközök 

- cérna mindegyik filchez a legközelebb álló szín 

- apró csengő a bárány nyakába 

- szalag, amivel felteszed a csengőt 

- szalag rózsabimbó babához 

- 1 db pipatisztító vagy 15 cm drót  

- testanyagból 1 db 8x8 cm-es darab, és 2 db 4x4 cm-es darab a 
rózsabimbó baba kezéhez és fejéhez 

  

Eszközök 

- Kell két ceruza. Egy puha grafit ceruza és egy puha citromsárga ceruza. A 
grafit ceruzával a világosabb anyagokra fogunk rajzolni, a citromsárgával a sötét 
anyagokra.  

- Kell egy jó olló.       Egy olyan olló, ami nem túl nagy, jól vágja a filcet. Én egy 
japán pengéjű ollót használok. A penge neve: KAI, száma: N5135 

Én a Budakeszin lévő EMMA kézimunka boltban veszem ezeket az ollókat. 
https://emmakezimunka.hu/ 

Ezt az ollót:  

https://emmakezimunka.hu/himzo-es-barkacsollo-3577?keyword=oll%C3%B3 

- Legyen otthon varrótűd. Én szeretem a vékony tűket, amivel könnyű varrni, 
mert könnyen bújuk át az anyagon. Ez jó tű: https://emmakezimunka.hu/felt-and-
soul-490/himzotu-hosszitottnagyobbitott-aranyozott-befuzo-1110 
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- Kell majd valami, ami segíti az állatok tömését. Én evőpálcikát használok, de 
jó kötőtű is.  

- Mivel este fogunk varrni, jó, ha kényelmes a széked, van egy asztalod, amin 
dolgozhatsz, jó a világítás és senki nem zavar.        

 

 

 

 

Ha valakinek már sok mindene van otthon, azoknak leírom, hogy melyik állathoz 
mi kell.  

Tyúkocska és kiscsibék: okker, narancs, piros, citromsárga filc, gyapjú 

Bárány: fehér és nyers filc, gyapjú, szalag, csengő – ha szalag és csengő nincs, 
nem baj, attól még szép kis bárány lesz.  

Kacsamama és kiskacsák: fehér, nyers, citromsárga, narancssárga filc és gyapjú 

Kakas: okker, drapp, piros, barna és zöld filc (A zöld csak egy farktoll, ha van otthon 
egy kis maradék zöld, az pont jó lesz.       ), gyapjú 

Rózsabimbó baba: púder és hamvas barack színű filc, gyapjú, pipatisztító, 
testanyag 

(Lehet mellőzni is a testanyagot, vagy helyettesíteni egy rossz pólóból kivágott 
darabbal.) 

 

Várlak szeretettel!  

Linda 
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