
Materjali  pakkumine 9.12.2010

Üks tellimus alates 8 kg!! Transpordi kulu tellija kanda Telli: kristel@kangakudumine.ee Tegemist on ühekordse projektiga
(Kulu kokkuhoidmiseks, võiks 

sama kandi rahvas tellimused liita. 

Postikulu-üks kuni 30kg pakk 80,-)

NIMI VÄRV NÄIDIS PAKEND HIND / kg FOTO
1. Korrutatud 36,-

puuvillane lõng Valge vihis 2,3 eur

~0,8kg

 sobib 

vaibalõimeks Lilla 

ja v hästi ka

heegeldamiseks Hele türkiis vihis

Arvesta 
kerimisega!

SOODSAM!!!! Sinine ostes sinist 10 kg - hind 30,-kg vihis

(sest seda lihtsalt kohe oli ja on palju) ~ 1kg

2. Korrutatud Nat valge poolis 36,-

jäme u 2kg 2,3 eur

puuvillane lõng
 huvitav materjal Beež vihis

sobib efektseks 

lõimeks lõimerips 

vaipadele, ~ 0,5 kg

Jämedam nr 1 

materjalist

Sinine

vihis

Roheline poolis

u 1 kg



Pruun poolis

u 1kg

3. Puuvillane Oliiv sidumiseks, kudumiseks, lõimeks vihis 36,-

nöör 2,3 eur

4.Linane lõng Valge veidi takusem ühekordne, Poolides 110,-

Ühekordne pigem koelõngaks 7,0 eur

Naturaalne Poolides

6.Korrutatud Valge

sobilik lõimepindse tekstiili lõimeks, 

pitsisiduse vms kudumi koeks Poolides 84,-

jäme ka muu käsitöö u 3-4kg 5,4 eur

linane lõng
hästi väärikana Naturaalne Poolides

mõjuv materjal u 3-4kg

7.Linane buklee Naturaalne näit 3või4 l/cm-l kududes Süstiku- 72,-

väga elegantne 

koematerjal

saaks imehead froteepindsed linased 

saunavaibad poolides 4,6 eur



8.Jute lõng 2-kordneNaturaalne lõimeks liiga rabe, pigem kude või Pool ~8kg 44,-

või muuks käsitööks ja 2,8 eur

Kas teadsid? Dzuudist põrandakate on 

veesooni neutraliseeriva toimega 

u 200 g 

9.Pabernöör Naturaalne Poolides 90,-

u 2-3 kg 5,7 eur

Ka trikooribaga vaheldumisi või linase 

bukleega kombineerides, saab 

põnevaid ja eripäraseid vaipu. 

Soovitavalt 3 või 4 l/cm-l. Pabernöör 

on värvitav ja pestav materjal!!

10.Vaibakude Nat. valge Poolid 36,-

Pinja

Peenem kui trikooriba, sobiks 

kasutada vaheldumisi pabernööriga 

4l/cm-l vaiba koeks. Vaibad siis 

tihedad ja õhemad. u 3kg 2,3 eur

sarnane nn 

kootud 

pesunöörile

Heleroheline

11. Trikoo Valge Ainult suure pallina!! ca 200 kg kauba-14,- Kaubapalli transpordikulu u 300,-
Ettetellimisel uueks aastaks, 

lumeperioodiks saatmine peatatud : ) pallides 0,9 eur Tuleb kroon või paar kilohinnale  
juurde, kuid väga mugav võimalus.



12. Kangariba Nat. valge puuvillane,  lõigatud riba Kettad 28,-

ääred kipuvad vahvalt narmendama 1,8 eur

alles veel 2 väiksemat kasti

13.Mittekootud valge katteloori sarnane, võimalik värvida Poolid 16,-

kangariba ideaalne näit lõimeripsi koeks u 2kg 1,0 eur

Viskoos + polüester kannatab pesemist, proovisin juba : )

14.Kangaääre sinise-pruuni- ca 150 kg kauba-5,-

riba rohelise kirju Ainult suure pallina!!! pallides 0,32 eur

Kaubapalli transpordikulu u 300,-
Tuleb kroon või paar kilohinnale  
juurde, kuid väga mugav võimalus.


