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Eszközök és alapanyagok 

Kedves Te!  

Alább olvashatod az Őszi ízek tanfolyam anyagszükségletét. A filcet és a gyapjút 
megrendelheted csomagban a Multifelt Factorytól, de te is összeválogathatod, és 
a színeket is megváltoztathatod. 

 

Gyapjúfilc 

nyers színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=814 

 

meggy színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=893 

 

narancs filclap 1 db  

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

 

répa színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=818 

 

piros idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=820 
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lila színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=827 

 

fenyőzöld színű filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=837 

 

világoszöld filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=833 

 

fűzöld idea filclap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=834 

 

gesztenye barna filc lap 1 db 

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

 

okker színű filclap 1 db 

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

 

dió színű filc lap 1 db 

http://www.multifelt.com/webshop/product_info.php?products_id=840 
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tömőgyapjú – – 100 gramm, ha mindenből egyet készítesz.  

 

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 

 

További alapanyagok és eszközök 

- cérna mindegyik filchez a legközelebb álló szín 

 

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 

Régebben az Alleeban, a Meseboltban lehetett kapni. 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 

csípőfogó a drót elvágásához – drótot nem szabad ollóval vágni, mert 
tönkremegy, szabóollóval pedig végképp nem        

http://www.feltandsoul.hu/
mailto:linda@feltandsoul.hu
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  5  |  5  

Kell majd valami, ami segít a tömésben. Én kínai evőpálcikát használok, de jó lehet 
egy 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 
darabokhoz mi kell:  

sárgarépa: répa, fűzöld 

fehérrépa: nyers színű, fűzöld 

fokhagyma: nyers színű, lehet kombinálni fehérrel 

cékla: meggy, fenyőzöld 

sütőtök: narancs, gesztenye vagy homok a szárhoz, lehet a narancs színű filcet 
kombinálni a répa színnel 

padlizsán: lila, világoszöld 

alma: piros, gesztenye, világoszöld 

körte: okker, gesztenye, fenyőzöld 

süni: tört fehér, dió, esetleg fehér 

 

Ha kérdésed van, keress bizalommal. 

Várlak szeretettel!  

Linda 
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