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Apple Barrel akrílmálning
Appel Barrel akrílmálningin er fullkomin fyrir allt föndur og er
hægt að nota á flest yfirborð t.d. við, plast, tin, frauðplast,
föndursvamp, leir og fleira. Litirnir þekja mjög vel, með mattri
áferð og þorna fljót. Málningin er án skaðlegra eiturefna (non-
toxic) og vatnsleysanleg svo auðvelt er að þrífa pensla og
áhöld með vatni og sápu. 

Málningin kemur í 8oz eða 16oz  og 11 litum - Skoðaðu úrval
nánar með því að ýta á tenglana hér að neðan:  

FolkArt akrílmálning
FolkArt akrílmálningin er hágæða akrílmálning fyrir öll stór og
lítil verkefni. Málningin hefur þykka og kremaða áferð sem
tryggir góða þekju og frábæra blöndun við aðra liti. Málninguna
er hægt að nota á flest yfirborð t.a.m. vefnað, striga,
pappamassa, við og leir. Með fallega matta áferð. FolkArt
akrílmálningin er sýrufrí, vatnsleysanleg og án allra skaðlegra
eiturefna - sem gerir hana fullkomna fyrir börn á öllum aldri og
auðvelda í þrifum. 

Málningin kemur í matte eða metallic - Skoðaðu úrval og liti
nánar með því að ýta á tenglana hér að neðan: 

ÝTTU HÉR - 8oz 

MÁLNINGAVÖRUR

FolkArt Multi-Surface akrýlmálning 
Með FolkArt Multi-Surface akrílmálningunni getur þú málað
við, gler, keramik, málm, leir, plast, striga, frauðplast og
vefnað. Hún  er "self-sealing" sem þýðir að ekki þarf lakk eða
önnur efni til þess að binda málninguna. Hún er einnig
fljótþornandi, vel þekjandi og þolir efri hillu í uppþvottavél.
Formúlan vinnur á móti raka og ryði þrátt fyrir að vera
vatnsleysanleg og non-toxic.

Málningin kemur í 2oz matte, 8oz matte og 2oz metallic -
Skoðaðu úrval nánar með því að ýta á tenglana hér að neðan: 

ÝTTU HÉR  fyrir 8oz ÝTTU HÉR  fyrir 16oz

ÝTTU HÉR  fyrir 2oz

ÝTTU HÉR  fyrir  8oz ÝTTU HÉR fyrir 2oz ÝTTU HÉR  fyrir Metallic 

ÝTTU HÉR  fyrir Metallic 
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https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-16oz-512ml
https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-16oz-512ml
https://fondra.is/collections/malning-1/products/ab-litir-16oz-512ml
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-acrylmalning-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-acrylmalning-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-acrylmalning-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-8oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-multi-surface-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/fa-multi-surface-metallic-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/fa-multi-surface-metallic-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/fa-multi-surface-metallic-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/fa-multi-surface-metallic-2oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-malning-met-2-oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-malning-met-2-oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-malning-met-2-oz
https://fondra.is/collections/malning-1/products/folkart-malning-met-2-oz


MÁLNINGAVÖRUR
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Penslar og aukahlutir

Við erum með mikið úrval pensla á góðu verði t.a.m.
stenslapensla, svamppensla, pensla fyrir kalkmálningu
og myndlistarpensla.  Hægt er að fá marga saman í
pakka, allt frá 5 upp í 25stk.

Hægt er að sjá úrvalið í tenglinum hér að neðan: 

Skapalón/stenslar

Fjölbreytt úrval fjölnota stensla og skapalóna sem
hægt er að nota á flest yfirborð. Hægt að þrífa þá 
 flesta með vatni þar sem þeir eru gerðir úr
plasfilmu.

Hægt er að sjá úrvalið í tenglinum hér að neðan:

MOD PODGE og Medium/aukaefni 
MOD PODGE býður upp á fjölbreytt úrval lakka og límlakka t.d.
fyrir vefnað, postulín og spraylökk. 

Við erum með fjölbreytt úrval aukaefna frá FolkArt fyrir öll
helstu föndurverkefni með akrílmálningunni góðu. 

Skoðaðu úrval nánar með því að ýta á tenglana hér að neðan
(verið er að vinna í FolkArt aukaefnunum): 

ÝTTU HÉR  fyrir Mod Podge 

SKOÐA HÉR

SKOÐA HÉR 

https://fondra.is/collections/mod-podge
https://fondra.is/collections/mod-podge
https://fondra.is/collections/mod-podge
https://fondra.is/collections/mod-podge
https://fondra.is/collections/penslar-og-malningaahold
https://fondra.is/collections/stenslar-skapalon
https://fondra.is/collections/stenslar-skapalon


French Terry - RS0196
96% Cotton 4% Elastane - 160cm á breidd

French Terry er hágæða jogging efni sem er
grófara í áferð heldur en hið týpíska
bómullarjersey án þess að vera mjög þykkt. Úrval
lita má sjá í tenglinum hér að neðan: 

VEFNAÐARVARA
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French Terry Brushed - RS0202
96% Cotton 4% Elastane - 155-160cm á breidd

French Terry Brushed er mjúkt og gott burstað
jogging efni sem  má finna í hefðbundnum
joggingfatnaði. Úrval lita má sjá í tenglinum hér að
neðan: 

Heavy Jogging - RS0275
70% Cotton 30% Polyester - 155-160cm á breidd

Heavy Jogging er þykkt og mjúkt jogging efni. Úrval lita
má sjá í tenglinum hér að neðan: 

Cotton / Span Singleknit - RS0197
96% Cotton 4% Spandex - 155-160cm á breidd

Hágæða mjúkt og létt bómullarjersey fyrir allan fatnað á
allan  aldur. Úrval lita má sjá í tenglinum hér að neðan: 

ÝTTU HÉR fyrir RS0202 

ÝTTU HÉR fyrir RS0275 

ÝTTU HÉR fyrir RS0196 

ÝTTU HÉR fyrir RS0197 

Athugið að eftirfarandi vefnaðarvara er
aðeins brot af úrvalinu sem við bjóðum upp

á. 

https://fondra.is/products/french-terry-brushed-jogging?_pos=1&_sid=9bda94dce&_ss=r&variant=32725700280364
https://fondra.is/products/french-terry-brushed-jogging?_pos=1&_sid=9bda94dce&_ss=r&variant=32725700280364
https://fondra.is/products/jogging-heavy-70co-30pl?_pos=1&_sid=7ef663a33&_ss=r
https://fondra.is/products/jogging-heavy-70co-30pl?_pos=1&_sid=7ef663a33&_ss=r
https://fondra.is/products/french-terry-97co-3el?_pos=1&_sid=b94557fa5&_ss=r&variant=39332337614892
https://fondra.is/products/french-terry-97co-3el?_pos=1&_sid=b94557fa5&_ss=r&variant=39332337614892
https://fondra.is/products/cotton-96co-4sp?_pos=35&_sid=9879ff2d9&_ss=r
https://fondra.is/products/cotton-96co-4sp?_pos=35&_sid=9879ff2d9&_ss=r


VEFNAÐARVARA
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Ekki á heimasíðu 

ÝTTU HÉR fyrir RS0032 

ÝTTU HÉR fyrir RS0150 

ÝTTU HÉR fyrir RS0220 

Rib Cuff - RS0220
95% Cotton 5% Elastane - 70-75cm á breidd 

Stroff sem heldur sér einstaklega vel eftir notkun
og þvott. Úrval lita má sjá í tenglinum hér að neðan: 

Cotton Poplin Uni - RS0150
100% Cotton - 145cm á breidd

Þétt, slétt og fallegt 100% bómullarefni. 
Tilvalið í fatnað, rúmföt, föndur o.fl. Úrval lita
má sjá í tenglinum hér að neðan: 

Cotton Uni - RS0065
100% Cotton - 145-150cm á breidd

Efnið er ekki á heimasíðu - hafið samband fyrir
frekari upplýsingar.

Lambskin Fleece Uni - RS0032
100% Polyester - 150-155cm á breidd

Flís efni sem þolir vel þvott og hentar vel í
fatnað sem og föndurverkefni. Úrval lita má
sjá í tenglinum hér að neðan: 

https://fondra.is/products/flis?_pos=2&_sid=65c917ac4&_ss=r
https://fondra.is/products/flis?_pos=2&_sid=65c917ac4&_ss=r
https://fondra.is/collections/lereft-poplin/products/poplin-100co-3
https://fondra.is/collections/lereft-poplin/products/poplin-100co-3
https://fondra.is/collections/vefnadarvara-1/products/stroff
https://fondra.is/collections/vefnadarvara-1/products/stroff


Snið
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Sniðablöð

Barna- og unglingasnið

Fullorðinssnið

Fullorðinssnið
Erum með snið frá danska framleiðandum Onion.
Sniðin mega teljast vera í "venjulegum"
skandinavískum stærðum. Sniðin eru auðveld í
notkun og fylgja leiðbeiningar með hverju sniði. 
Einnig er hægt að fá mörg sniðin í plús stærðum. 

Úrval og magn má sjá í tenglunum hér að neðan: 

Barna- og unglingasnið
Erum með snið frá danska framleiðandum Onion.
Sniðin mega teljast vera í "venjulegum"
skandinavískum stærðum. Sniðin eru auðveld í
notkun og fylgja leiðbeiningar með hverju sniði. 

Úrval og magn má sjá í tenglinum hér að neðan: 

Sniðablöð
Vinsælustu sniðablöðin okkar eru frá Finnska
merkinu Ottobre - sniðin eru einföld og þægileg
ásamt því að vera góð í stærðum. Einnig erum við
með sniðablöðin BTrendy, My Image og Miss
doodle.

Úrval og magn má sjá í tenglinum hér að neðan: 

Plús stærðir

https://fondra.is/collections/snidablod
https://fondra.is/collections/onion-barnasnid
https://fondra.is/collections/onion-snid
https://fondra.is/collections/onion-snid-plus-staerdir


Filtefni og tróð
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Filtefni

Filtefni/Föndurfilt
Filtefnið, eða föndurfiltið, sem við bjóðum uppá er
einstaklega gott í meðhöndlun. Það er ekki of
þykkt né of þunnt þannig auðvelt er að móta það
til og búa til ýmsar fígúrur og annað föndur. Efnið
vinnur vel með föndurlími, límbyssu og lakklími. 

Filtefnið er 90cm á breidd, 100% polyester og
170gr/m2. Við erum með yfir þrjátíu liti á lager.

Úrval lita má sjá í tenglinum hér að neðan: 

160 grömm

Tróð
Erum með tróð frá Vully Bully og kemur það í 
 þremur stærðum: 160gr, 400gr og 5kg. Hentar vel
sem fylling í tuskudýr, púða og önnur
föndurverkefni.

Athugið að 5kg pakkningin  er ekki inn á netverslun. 

400 grömm

100gr vatt

Vatt
Við erum með þrjár tegundir af vatti. 100gr vatt,
200gr vatt og dúkavatt. 100gr og 200gr vattið er
150cm á breidd og 100% polyester. Dúkavattið er
ekki komið inná netverslun. Ýtið á tenglana hér að
neðan til að skoða vörurnar nánar: 
 

200gr vatt

https://fondra.is/products/filt-100pl-90sm-1-5mm-170gr-grm?_pos=1&_sid=30233605d&_ss=r
https://fondra.is/products/vully-bully-160gr?_pos=2&_sid=1d5db65ef&_ss=r
https://fondra.is/products/vully-bully-400gr?_pos=1&_sid=1d5db65ef&_ss=r
https://fondra.is/products/vatt-100pl-100gr?_pos=1&_sid=c3b7d4542&_ss=r
https://fondra.is/products/vatt-100pl-200gr?_pos=2&_sid=c3b7d4542&_ss=r


Aukaefni og smávara
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Skæri og áhöld

Smávara

Heat n' Bond

Heat n' Bond
Heat n' Bond er vörumerki með allskyns
aukaefnum fyrir saumaskap t.a.m. flíselín,
límborða, flísófix, fóður, millifóður og spreylím.  

Skæri og áhöld 
Bjóðum upp á mikið úrval af föndur- og
sníðaskærum
ásamt sníðahjólum, skurðmottum, smellu- og
gatatöngum og hringskerum. 

Smávara fyrir saumaskap 
Stærsta smávöru merkið okkar er Milward - hágæða
vara og hagstæðu verði. Bjóðum upp á allt sem hugurinn
girnist fyrir saumaskapinn. 

https://fondra.is/collections/skaeri-skurdmottur
https://fondra.is/collections/smavara-fyrir-saumaskap
https://fondra.is/collections/heat-n-bond


Fatalitir

Javana Batik fatalitir
Javana Batik fatalitirnir eru tilvaldir í Tie Dye litun,
einnig heillitun í bala eða potti. Koma í litlum
pökkum og henta því vel fyrir smærri verkefni.

8

SKOÐA HÉR

Málning fyrir vefnaðarvöru
 Erum með frábæra málningu sem hentar vel fyrir
vefnaðarvöru. Málningin er þunn svo hún gerir efnið
ekki hart viðkomu og hægt er að byggja litinn upp
með fleiri umferðum. Pensluð eða stimpluð á fatnað
og skó. Kemur í einlitu og glimmer litum. 

SKOÐA HÉR

Fatatúss
Pennarnir okkar fyrir vefnaðarvöru koma í
stykkjatali sem og í pökkum. Meira úrval er til
en kemur fram á netverslun. 

SKOÐA HÉR 

https://fondra.is/collections/javana-batik-fatalitir
https://fondra.is/collections/malning-fyrir-vefnad
https://fondra.is/collections/fatatuss
https://fondra.is/collections/fatatuss


Föndurvörur

Lím og límbyssur
Erum með glæsilegt úrval af lími fyrir allt föndur,
límbyssur og límbyssulím, double tape, límpúða og
límdoppur.

9

SKOÐA HÉR

Foam Sheets
Frauð/svamp blaðsíður  í A4 stærð. Í hverjum pakka
eru 30 síður með fjölbreyttu úrvali af litum. 

SKOÐA HÉR

Allskonar föndur
Erum með mikið úrval af pípuhreinsurum, fjöðrum, augum, tréperlum, klukkuverki,
tréstöngum og annarri smávöru fyrir allskonar föndur. Þessar vörur eru ekki komnar
inn á netverslun eins og er - hafið samband fyrir frekari upplýsingar.

https://fondra.is/collections/lim-limbyssur
https://fondra.is/collections/fondurvorur/products/foam-sheets-a4-210x297-2mm


GARNVÖRUR

Katia garn
Katia er með fjölbreytt úrval af allskonar garni
fyrir öll prjónaverkefni og heklverkefni.  

- Hægt að sjá úrval og magn á netverslun hér að
neðan -

10

SKOÐA HÉR

Prjónar og heklunálar
Eigum til sokkapróna og hringprjóna í flestum
grófleikum og lengdum. Heklunálarnar er bæði
hægt að fá með og án skafti.
 
- Ekki eru allir prjónar inná netverslun -  

SKOÐA HÉR

Smávara og bækur
Við erum með frábært úrval af smávöru fyrir garn
t.a.m. prjónamerki, dúskaverkfæri, teljara ofl.

Bækurnar okkar eru tímalausar og fjölbreyttar.

 - Sjá má úrval á netverslun hér að neðan - 

SKOÐA HÉR SMÁVÖRU SKOÐA HÉR BÆKUR

https://fondra.is/collections/katia
https://fondra.is/collections/prjonar-heklunalar
https://fondra.is/collections/smavara-fyrir-garn
https://fondra.is/collections/prjonabaekur


MINNISBLAÐ



Vörunúmer

Pöntunarblað
Ft./stofnun: Dagssetning;

Nafn vöru Litur Verð Magn Samtals

Kennitala:



WWW.FONDRA.IS 
 Minnum á netverslunina okkar - Þar má finna flest

allt okkar úrval í öllum vöruflokkum


