
5. évfolyam – minden tanulónak 
technika eszközigénye 
 
Nagy alakú sima füzet (nem spirálos) 
 
Agyagozáshoz: régi póló (hogy, ne legyen maszatos a köpeny), szivacs 
 
Kézművességhez: egy dobozba névvel ellátva. 
(lehet bármilyen doboz, mérete kb: 22-24 x 13-15 x 9-10 cm legyen, ha cipősdoboz, akkor ha 
lehet kb. 28-as legyen a tárolás miatt) 
 
Négy- vagy ötágú körmöcske 
Fonal vastagsága kb. 188 m / 100 gr 

 
 

  
 

Szalagszövő 
Fonal vastagsága kb. 125 m / 50 gr 

  
 
 



6. évfolyam – minden tanulónak 
technika eszközigénye 
 
Az előző évi nagy alakú sima füzet (nem spirálos) 
 
VARRÓDOBOZ  – lehet bármilyen doboz, akár cipős doboz, bonbonos doboz is. 

 
Csak egy ötlet: Praktikus, ha összeállnak és vesznek hárman 
egy csomaggal: 
Ikeában kapható ez a háromdarabos fedeles tárolódoboz 
különböző színekben. 
3 db ára 795 Ft – egy diáknak 265 Ft, ha összeállnak. 
mérete: 17 x 10 x 8 cm 
 
A cipősdoboz, ha lehet kb 28-as legyen a tárolás miatt. 
 

A doboz mérete kb: 22-24 x 13-15 x 9-10 cm 
2 db varrótű 
2 db különböző színű varrócérna 
2 db hímzőtű 
2 db gombolyag különböző színű sodrott hímzőfonal (az egyik lehet színátmenetes) 
jó minőségű gombostű-csomag 
2 db biztosítótű 
 
FAMUNKÁHÓZ – M ŰSZAKI RAJZHOZ 
2 H és HB ceruza, radír 
2 db különböző derékszögvonalzók, körző 
 
 

 
 

7. évfolyam  technika eszközigénye – csak lányoknak (fiúk barkácsolnak) 
 
Ha lehet az előző évi nagy alakú sima füzet (nem spirálos) 
 
EGYENES KÖTÖTŰ 3 vagy 3,5-es – FONALLAL mérete 150m / 50 gr 
 
VARRÓDOBOZ  – lehet bármilyen doboz, akár cipős doboz, bonbonos doboz is. 

Csak egy ötlet: Praktikus, ha összeállnak és vesznek hárman 
egy csomaggal: 
Ikeában kapható ez a háromdarabos fedeles tárolódoboz 
különböző színekben. 
3 db ára 795 Ft – egy diáknak 265 Ft, ha összeállnak. 
mérete: 17 x 10 x 8 cm 
 
A cipősdoboz, ha lehet kb 28-as legyen a tárolás miatt. 
 
A doboz mérete kb: 22-24 x 13-15 x 9-10 cm 

2 db varrótű 
2 db különböző színű varrócérna 
férccérna 
jó minőségű (vékony) gombostű-csomag/doboz 
2 db biztosítótű 
különböző típusú gombok 
 
 
KARTONANYAG: mintás kartonanyag kb 0,5 – 1 m 



8. évfolyam  technika eszközigénye – csak a kézműves csoportba jelentkezőknek 
 
Ha lehet az előző évi nagy alakú sima füzet (nem spirálos) 
 
HORGOLÓT Ű 3 vagy 3,5-es – FONALLAL mérete 125m / 50 gr 
 
VARRÓDOBOZ  – lehet bármilyen doboz, akár cipős doboz, bonbonos doboz is. 

Csak egy ötlet: Praktikus, ha összeállnak és vesznek hárman 
egy csomaggal: 
Ikeában kapható ez a háromdarabos fedeles tárolódoboz 
különböző színekben. 
3 db ára 795 Ft – egy diáknak 265 Ft, ha összeállnak. 
mérete: 17 x 10 x 8 cm 
 
A cipősdoboz, ha lehet kb 28-as legyen a tárolás miatt. 
 
A doboz mérete kb: 22-24 x 13-15 x 9-10 cm 

2 db varrótű 
2 db különböző színű varrócérna 
férccérna 
jó minőségű (vékony) gombostű-csomag/doboz 
2 db biztosítótű 
különböző típusú gombok 
 
 
KARTONANYAG: mintás kartonanyag kb 1 m köténynek és egy régi mintás férfiing 
anyagnak 
 
 
 

 
 
 

MINDENKINEK  
 

Ha esetleg valakinek van otthon felesleges anyaga, amiből mi alkothatunk, 
köszönettel veszem. 
Pl. –  fonalak, hímzőfonalak, varrócérnák, anyagok, csomagolópapír 
  maradványok, dugók, gombok, gyöngyök, különleges termések, masnik,  
  szalagok, teatasakok és minden más ami hasznosítható ….. 
 
 

Köszönettel: Szalai F. Ágnes kézműves tanár 


