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Výběr látek
Jaké látky se dají nejlépe kom

binovat 
Jaké látky se dají nejlépe kom

binovat 
Výběr látek
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binovat 

Výběr látekVýběr látek
Jaké látky se dají nejlépe kom

binovat 
Výběr látek

se základním materiálem? se základním materiálem? 
Těžká volba…Těžká volba…

Stefanie Anadon,
Giuseppina Esposito
& Michael Wagner
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Chiara Lippi
& Carolin Pfeiffer



Přířez
K dosažení exaktního přířezu s

e 
K dosažení exaktního přířezu s

e 

    používá šablona. Jednotliv
é prvky 

       se stříhají po zakresl
ení.

Christian Hoopmann& Timo Gabelmann



Nažehlení
Nažehlením se flís spojí s jedn

otlivými 

látkovými prvky - perfektní 

příprava na další krok.příprava na další krok.

Frank Catinell
a & 

Michael Rosanowski



Šití punčochy
Jde se na šití. Mikulášská punčocha 

se sešpendlí špendlíky a pak 
se sešije.

Ilona Kleemann & 
Stephan Fuhsy



Knoflíky
Barevné knoflíky ve všech barv

ách 
Knoflíky

Barevné knoflíky ve všech barv
ách 

Knoflíky
a variacích činí každou mikulá

šskou 

punčochu jedinečnou.

Sylvia Heling & Mareike Gabelmann



Visačka
Design a výroba @ heco, 
1400 jednotlivých exemplářů, 
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Design a výroba @ heco, 

opatřených visačkou heco.
1400 jednotlivých exemplářů, 

opatřených visačkou heco.
1400 jednotlivých exemplářů, 

Andreas Görner & Andreas Görner & 
Michael RosanowskiMichael Rosanowski



Vázačka
Dekorativní vázačka se omotá o

kolo 
Dekorativní vázačka se omotá o

kolo 
Dekorativní vázačka se omotá o

kolo 

knoflíků a k dokonalosti se dov
ede mašličkou.

knoflíků a k dokonalosti se dov
ede mašličkou.

Eva Greiffenberger 
& Claus Bauer



Svátek sv. Mikuláše
Naší mikulášskou punčochou Vás chceme naladit na 
vánoce a popřát Vám touto cestou veselé svátky.

Sarah Höger &
Tobias Hohmann



Gaschu 
  Kehl

Design a výroba
heco gmbh - ww

w.heco-nerez.cz

Mikulášská punčoc
ha

Gaschu Kehl, Mobil +49 173 9834348 

info@kattschou.de, ww
w.kattschou.de

   
ww

w.heco.de/puncocha


