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Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κουβαρίστρες με χρωματιστό νήμα για κέντημα x12, Μακετόχαρτα x2, Σακουλάκια με πλαστικές καρφίτσες x3,
Αυτοκόλλητα κρυσταλλάκια και αναλυτικές οδηγίες.

Β. ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΝΗΜΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ: Περιέχει μικρά μέρη
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 3 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας
όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε
περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή
ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ
να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε
μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα
μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι
τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης
ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα
υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.
com, Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241,
Web site: WWW.4M-IND.COM

Τέχνη με νήμα
Με ένα χρώμα (Σημείωση: Για τις
έγχρωμες εικόνες να έχετε ως αναφορά
τις εικόνες στις αγγλικές οδηγίες.)

1. Τοποθετήστε τις πλαστικές καρφίτσες
στις τελείες με το αντίστοιχο χρώμα στο
μακετόχαρτο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε είτε καρφίτσες με
στρογγυλή ή είτε με επίπεδη κεφαλή.
Πιέστε την καρφίτσα μέχρι να περάσει το
μακετόχαρτο. Η μισή καρφίτσα θα πρέπει
να έχει βυθιστεί ώστε είναι σταθερή για να
συγκρατήσει τα νήματα όσο πλέκετε.
Φτιάξτε το περίγραμμα ολόκληρου του
σχήματος με τις χρωματιστές καρφίτσες.
2. Αφού δείτε τα παραπάνω έγχρωμα
σχεδιαγράμματα, επιλέξτε ένα χρώμα
νήματος και κόψτε το απαιτούμενο μήκος.
Αφήστε το νήμα που περισσεύει στην
κουβαρίστρα. Επιλέξτε οποιαδήποτε
καρφίτσα ως σημείο εκκίνησης. Δέστε
έναν διπλό κόμπο όπως απεικονίζεται στο
σχεδιάγραμμα, σφιχτά πιασμένο ώστε να
μην λύνεται και κόψτε το κομμάτι νήματος
που περισσεύει.

Προτείνουμε να εργαστείτε με τη σειρά που υποδεικνύει η αρίθμηση ανά περιοχή και να ετοιμάσετε τα απαραίτητα νήματα
και τις πλαστικές καρφίτσες προτού ξεκινήσετε. Το απαιτούμενο μήκος του νήματος για κάθε περιοχή αναγράφεται στο
πάνω μέρος της εικόνας. Οι τελίτσες στα περιγράμματα των σχεδίων αντιπροσωπεύουν τη θέση των πλαστικών καρφιτσών.
Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τα χρώματα των καρφιτσών και των νημάτων κεντήματος όπως απεικονίζονται.
(Σημείωση: Για τα χρώματα να έχετε ως αναφορά τις εικόνες στις αγγλικές οδηγίες.)

3. Ακολουθώντας τα σημεία με χρώμα
όπως απεικονίζεται, γεμίστε την περιοχή
περνώντας το νήμα σταυρωτά και
τυλίγοντας το νήμα γύρω από κάθε
καρφίτσα που συναντάτε. Δεν υπάρχει
σωστός ή λάθος τρόπος να ράψετε και να
πλέξετε το νήμα στις καρφίτσες. Μπορείτε
να πειραματιστείτε προσπερνώντας
μερικές καρφίτσες κάθε φορά ή να
κινηθείτε προς διαφορετικές
κατευθύνσεις. Συνεχίστε το πλέξιμο μέχρι
να σας ικανοποιήσει το αποτέλεσμα.
Συμβουλή: Μην τραβήξετε το νήμα πολύ
δυνατά. Κρατήστε την πλαστική καρφίτσα
σε όρθια θέση ενώ ορίζετε πόσο σφιχτό
πρέπει να είναι το νήμα.
4. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την
περιοχή σχεδιάζοντας το περίγραμμα της
περιοχής με το χρώμα όπως απεικονίζεται.
Αυτό θα αναδείξει το σχήμα σας ακόμη
περισσότερο. Ολοκληρώστε με ακόμη ένα
διπλό κόμπο (δείτε το βήμα Γ2) και κόψτε
την άκρη αφού τον σφίξετε καλά.

Τέχνη με νήμα
Με πολλά χρώματα (Σημείωση: Για τις
έγχρωμες εικόνες να έχετε ως αναφορά
τις εικόνες στις αγγλικές οδηγίες.)
5. Μπορείτε να αλληλεπικαλύψετε 2
διαφορετικά χρώματα νήματος για να
δημιουργήσετε εφέ σκίασης και να κάνετε
την κατασκευή σας πλούσια σε χρώμα!
Αφού τελειώσετε το πλέξιμο και το
περίγραμμα του πρώτου χρώματος,
περάστε ένα νήμα άλλου χρώματος και
επαναλάβετε τα βήματα 2-4 στην ίδια
περιοχή για να συνεχίσετε να περνάτε
σταδιακά κι άλλα χρώματα. Συνεχίστε το
πλέξιμο μέχρι να σας ικανοποιήσει το
σχέδιο.
Διακόσμηση
6. Τέλος, διακοσμήστε την κατασκευή σας
με τα αυτοκόλλητα κρυσταλλάκια και
θαυμάστε την να φωτίζει το χώρο σας!

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ
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