
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.
Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα.
Κρατήστε το μακριά από παιδιά.
Μην αφήνετε το κερί αναμμένο χωρίς επίβλεψη.

00-04681ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΙΑ 
ΜΙΝΙ ΖΩΑΚΙΑ                                                                                        

Κυρίως σώμα ΔιακοσμητικάΒ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 καλούπι, 8 χρωματιστές ταινίες κεριών, 1 εργαλείο χειροτεχνίας, φυτίλι 
κεριού, 6 ευχετήριες κάρτες και αναλυτικές οδηγίες.

Γ. ΚΑΛΟΥΠΙ
Υπάρχουν 2 είδη καλουπιών – ένα για το κυρίως σώμα και ένα για τα 
διακοσμητικά. Όλα τα ζωάκια φτιάχνονται από το ίδιο καλούπι του κυρίως 
σώματος. Με το να προσθέσετε διαφορετικά διακοσμητικά στο κυρίως σώμα, 
μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικά ζωάκια. Συνιστάται να ξεκινήσετε 
από την κατασκευή του κυρίως σώματος.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ
1. ΜΑΛΑΚΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΡΙ
Διαλέξτε ένα σχέδιο από την παράγραφο Ε και ένα χρώμα για το κυρίως σώμα. 
Μαλακώστε την ταινία κεριού με το πιστολάκι μαλλιών ζεσταίνοντάς το για 5 
δευτερόλεπτα. Να το ζεσταίνετε πάντα από μακρινή απόσταση και σε χαμηλή 
θερμοκρασία.

Προσοχή: Αν η ταινία κεριού ζεσταθεί σε μεγάλο βαθμό και αρχίσει και λιώνει, 
μην έρθετε σε επαφή με το ζεστό κερί. Αφήστε το να κρυώσει και να επανέλθει 
στη στέρεα μορφή του.

2. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ
Πάρτε ένα μικρό κομμάτι μαλακωμένου κεριού. Πλάστε το και χωρίστε το σε 
μικρές μπάλες διαμέτρου περίπου 15 χιλιοστών. Πιέστε τις μπάλες μία-μία 
μέσα στο καλούπι. Αν σκληρύνουν, μαλακώστε τες ξανά με το πιστολάκι 
μαλλιών. Κόψτε το φυτίλι σε 6 ίσα μέρη για μελλοντική χρήση. Όταν το καλούπι 
θα είναι μισογεμάτο, τοποθετήστε το φυτίλι μέσα στο καλούπι, σιγουρεύοντας 
ότι μέρος του φυτιλιού εξέχει. Συνεχίστε να γεμίζετε το υπόλοιπο του 
καλουπιού. Πιέστε μερικές φορές για να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν κενά. 
Αφαιρέστε το περισσευούμενο κερί με το εργαλείο χειροτεχνίας. Ισιώστε το 
κερί πιέζοντας με την ίδια δύναμη σε όλη την επιφάνεια του καλουπιού.

3.ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΕΡΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΕΙ
Θα πάρει περίπου 10 λεπτά για να πάρει το κερί στέρεη μορφή.Αφαιρέστε το 
κερί από το καλούπι πιέζοντας ελαφρά την πίσω πλευρά του καλουπιού. Το 
κυρίως σώμα είναι έτοιμο! Αν δε σας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, μπορείτε να το 
επαναλάβετε μαλακώνοντας το κερί με το πιστολάκι και επαναλαμβάνοντας τα 
βήματα 2-3.

4. ΔΙΑΚΟΣΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΣΩΜΑ

Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να φτιάξετε τα διακοσμητικά. Αυτή τη φορά δε 

θα χρειαστεί να βάλετε φυτίλι και θα χρειαστεί μόνο 1 λεπτό για να στεγνώσει 

το κερί. Αφότου φτιάξετε τα διακοσμητικά, μαλακώστε τα λίγο με το πιστολάκι 

και κολλήστε τα στο κυρίως σώμα που φτιάξατε προηγουμένως. Για να φτιάξετε 

τη μύτη και τα μάτια του ζώου, πάρτε μικρά κομμάτια κεριού, πλάστε τα σε 

μικρές μπάλες διαμέτρου περίπου 2 χιλιοστών και κολλήστε τα στο κυρίως 

σώμα. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για να φτιάξετε περισσότερα κεριά με 

διαφορετικά σχέδια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Πολύχρωμα κεριά:

Μπορείτε να φτιάξετε το καλούπι και τα διακοσμητικά με διαφορετικά χρώματα, 

προσθέτοντας στο ίδιο καλούπι διαφορετικά χρώματα κεριών. 

Χρησιμοποιήστε αυτή την τεχνική για να φτιάξετε τον λαγό, το πάντα, τη 

μαϊμού, την αλεπού κ.ά. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε παραπάνω από 3 

διαφορετικά χρώματα στο ίδιο καλούπι, καθώς το χρώμα του κεριού θα 

φαίνεται θολό.

Πλάθοντας τα δικά σας σχήματα:

Οι χαυλιόδοντες, η προβοσκίδα του ελέφαντα και η ουρά της αλεπούς, είναι 

κάποια από τα σχήματα τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται στο καλούπι, αλλά 

μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας.

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙ

Για να φτιάξετε ένα κερί γενεθλίων, χρησιμοποιήστε έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο 

για να γράψετε τον αριθμό πάνω στη μικρή πλακέτα.

5. ΥΠΕΡΟΧΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ!

Στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται 6 εορταστικές κάρτες. Προσθέστε κάτι 

δικό σας, για να τις κάνετε μοναδικές. Γράψτε τις ευχές σας και στείλτε τες 

στους φίλους σας μαζί με τα υπέροχα κέρινα ζωάκια.

Ε. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ ΖΩΑΚΙΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω υπό την επίβλεψη ενήλικα.
2. Τα κεριά πρέπει να ανάβονται από ενήλικες.
3. Κρατήστε τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από αναμμένα κεριά και μην αφήνετε ποτέ τα κεριά αναμμένα χωρίς 

επίβλεψη.
4. Καλύψτε με χαρτί την περιοχή που θα κάνετε την κατασκευή, καθώς οι ταινίες κεριού ενδέχεται να λεκιάσουν το τραπέζι.
5. Απαιτείται ένα πιστολάκι μαλλιών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή αν διαπιστώσετε πως κάποια κομμάτια αυτής της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα 
σας, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax: (852) 28936241, Website: WWW.4M-IND.COM
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Ο καλύτερος φίλος του κόσμου


