Výtvarný materiál pro kufr Dřeska a Tilpíny
Dřevo
kniha o dřevu (Všechny krásy dřeva)
balza
sada barev na dřevo
sada tenkých kulatých štětců
řezací odlamovací nůž + náhradní břity
smirkový papír
Sklo
kniha o skle (Malujeme na sklo)
sada barev na sklo, včetně kontury
sada plochých tenkých štětců
Kov
kniha o kovu (Drátenictví)
tepací drát
sada 3 kleští - ketlovací, štípací, ploché
Textil
kniha o textilu (Hrátky s textilem)
vzorek hedvábí
vzorek nebarevného lnu
vzorek nebarevného bavlněného plátna
sada barev na textil
odstřižky barevných kožešin
Papír
kniha o papíru (Dekorování papírů)
sada akrylových barev
sada silnějších kulatých štětců
papírová mozaika
hedvábný papír
plástový papír
transparentní papír
Hlína
kniha o hlíně (Keramika od jara do zimy)
kovové sítko
sada silnějších plochých štětců
sada dřevěných špachtlí
sada tvořítek - stříkaček na hlínu

Výtvarný materiál pro truhlu Dřeska a Tilpíny
Dřevo
kniha o dřevu (Všechny krásy dřeva)
balza
sada barev na dřevo (5)
sada tenkých kulatých štětců
tavná pistole + 12 tyčinkových náplní
barevná dýha mix
disperzní lepidlo
dřevěné korálky
řezací odlamovací nůž + náhradní břity
smirkový papír
Sklo
kniha o skle (Malujeme na sklo)
mozaiková sklíčka
sada barev na sklo, včetně kontury
sada tenkých kulatých štětců
skleněné destičky
gelové voskovky na sklo
Kov
kniha o kovu (Drátenictví)
tepací drát
tepací souprava (kladívko + kovadlinka)
sada barev na kov (6)
tvarovací drát
drátěný rámeček čtverec
drátěný rámeček kruh
sada pudrových smaltových barev
sada kleští - ketlovací, štípací, ploché
Textil
kniha o textilu (Hrátky s textilem)
vzorek hedvábí
vzorek nebarevného lnu
vzorek nebarevného bavlněného plátna
sada barev na textil
lepidlo na textil
sada tenkých plochých štětců
efektová sůl na hedvábí
mechová pryž
odstřižky barevných kožešin
barevná vlna na plstění

Papír
kniha o papíru (Dekorování papírů)
sada na výrobu ručního papíru (síta)
anilinové barvy
sada akrylových barev
sada silnějších kulatých štětců
dekorační fotokarton
raznice (motýl, květ, vločka)
sada šablon
papírová mozaika
ruční lis na papír (lis, vyřezávací akrylové desky, vysoká vyřezávací šablona,
nízká vyřezávací šablona, embosovací kapsa, sada kovových šablon, vzorky čtvrtek)
řezací podložka A4
řezací odlamovací nůž
velké a malé ostré nůžky
sada dekorativních nůžek
hedvábný papír
plástový papír
transparentní papír
disperzní lepidlo
Hlína
kniha o hlíně (Keramika od jara do zimy)
plastová vykrajovátka
licí formičky (
engoby I (Burel)
engoby II
kovové sítko
sada silnějších plochých štětců
lis na modelínu a hlínu + tvořítka
sada dřevěných špachtlí
sada tvořítek - stříkaček na hlínu

