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B. LINO SOFT
A. LINO
Afmetingen: Dikte: 3,2 mm.

RC6107
RE6108
HG3679
RA6106

10 X 15 CM

€ 1,30
Per stuk (€ 2,11) € 2,55
Per stuk (€ 4,09) € 4,95
Per stuk (€ 53,72) € 65,00
Per stuk (€ 1,07)

15 X 20 CM
21 X 30 CM
90 X 90 CM

Het uitsnijden is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Met een
minimum aan inspanning heeft u mooie scherpe, duidelijke lijnen.
Deze lino is flexibel en duurzaam en laat u toe rechtstreeks te
tekenen met potlood. Beide zijden zijn bruikbaar. Brokkelt niet. Deze
nieuwe soort lino is ideaal voor kinderen en biedt vele voordelen.

JP3703 10 X 15 cm
JN3702 15 X 20 CM
JM3701 20 X 30 CM

Per stuk (€ 1,05)
Per stuk (€ 1,98)
Per stuk (€ 3,97)

€ 1,25
€ 2,40
€ 4,80

C

C. PRINTFOAM A4
Printfoam is veilig en leuk om te doen en kan ook gebruikt worden met jonge kindjes. Om een
afdruk te maken teken je eerst je ontwerp op de printfoam welke je dan kan inkerven met een
relatief stomp object. Gebruik een inktroller om de inkt aan te brengen. Duw dan papier op de
printfoam om de afdruk te maken en verwijder voorzichtig het papier. De printfoam kan makkelijk
versneden worden met een breekmesje of een schaar. Ook heel handig en leuk om bijvoorbeeld
stempels te maken. De printfoam is langs beide zijden te gebruiken en gemakkelijk afwasbaar.
Afmetingen: 210 x 297 x 10 mm.

MX3758 

Set van 10 (€ 14,05)

C

€ 17,00
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F

E
D. LINO KIT 3 IN 1
Een volledige kit om je eigen stempels te
maken, inclusief rondjeshouder om op
een veilige manier de kerven.
Afmetingen: Ø 45 mm.
Samenstelling: 5 linomesjes, 1 linohouder,
1 stempelhouder met bakje om de mesjes
op te bergen, rondjeshouder, 2 lino-soft
rondjes.

JJ3698 
(€ exclusief)

Per set (€ 6,78)

€ inclusief

€ 8,20

E. LINO SOFT RONDJES AANVULSET

F. VOUWBEEN 14 CM

Lino soft rondjes om te gebruiken met de
ref JJ3698 Lino kit 3 in 1.
Kenmerken: Zelfklevend.
Afmetingen: Ø 45 mm.

Been om een scherpe vouw of een ril in
karton, papier en kaarten te trekken.
Kan ook gebruikt worden in rubberplaten
(zie foto).
Afmetingen: Lengte: 14 cm.

JK3699

NY3776 

Set van 10 rondjes (€ 3,26)

€ 3,95

Per stuk (€ 1,32)

€ 1,60

OVER IG E C R EA MAT ER IA LEN
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