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Ε. ΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.
Οι πλαστικές βελόνες έχουν αιχμηρές άκρες για
λειτουργικούς σκοπούς.

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
3 καρούλια με νήμα, ένα τελάρο πλεξίματος 6 αξόνων, ένα τελάρο πλεξίματος 18 αξόνων, ένα βελονάκι, ένα ζευγάρι πλαστικών
βελόνων και λεπτομερείς οδηγίες.
Το κασκόλ θα είναι περίπου 100εκ. σε μήκος.
Β. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ
Το κασκόλ αποτελείται από ένα πλεκτό σε σχήμα σωλήνα, μαζί με κάποια πρόσθετα αξεσουάρ. Η τεχνική που χρησιμοποιείται
βασίζεται στη γαλλική πλεκτομηχανή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τα ίδια εργαλεία και την ίδια τεχνική για να κάνετε τις
δικές σας δημιουργίες, όπως είναι κούκλες, βραχιόλια, μαξιλαράκια, στολίδια, κτλ.
Γ. ΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΣΚΟΛ

αρχή

10εκ.

αρχή

300εκ. άσπρο νήμα
300εκ. πορτοκαλί νήμα
300εκ. άσπρο νήμα
περισσευούμενο
πορτοκαλί νήμα

450εκ. άσπρο νήμα

6. Η βάση έχει ολοκληρωθεί τώρα και θα μοιάζει με την εικόνα 6.
7. Πάρτε τη χαλαρή άκρη και περάστε το νήμα γύρω από το τελάρο για να δημιουργήσετε έναν ολοκληρωμένο κύκλο.
8.Σηκώστε την κάτω θηλιά περνώντας την από πάνω και αγκιστρώνοντάς την, όπως κάνατε στο βήμα 3. Επαναλάβετε σε ΟΛΟΥΣ
τους υπόλοιπους άξονες.
9. Συνεχίστε να τυλίγετε και να πλέκετε μέχρι να έχετε σχεδόν ολοκληρώσει όλο το μήκος του άσπρου νήματος. Βγάλτε το
πορτοκαλί νήμα, κόψτε 300εκ και αφήστε το στην άκρη για το επόμενο βήμα. Χρησιμοποιήστε το πορτοκαλί νήμα που έχει
απομείνει για να δέσετε έναν διπλό κόμπο στο τέλος του άσπρου νήματος και συνεχίστε να τυλίγετε και να πλέκετε μέχρι να έχει
χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλο το μήκος του πορτοκαλιού νήματος.
10. Έπειτα, συνεχίστε να πλέκετε χρησιμοποιώντας ένα άσπρο νήμα 300εκ, ένα πορτοκαλί νήμα 300εκ (κομμένο και παρατημένο
στην άκρη κατά τη διάρκεια του βήματος 9) και τέλος άλλα 300εκ άσπρου νήματος. Δέστε κόμπο για να συνδέσετε τα νήματα
διαφορετικού χρώματος. Σημείωση: Μην τυλίγετε το νήμα πολύ σφιχτά, καθώς θα δυσκολέψει το πλέξιμο. Να κατεβάζετε πάντα
απαλά το πλεκτό όταν πλέκετε. Αυτό θα βοηθήσει να διατηρηθεί σωστά το σχήμα του πλεκτού σας.
11. ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΕΚΤΟ ΑΠO ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ: Αφότου θα έχετε τελειώσει το σχέδιο στο βήμα 10, αφήστε ένα μήκος περίπου
60εκ. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα ραψίματος για να περάσετε το νήμα μέσα από τη θηλιά σε κάθε άξονα, όπως φαίνεται στην
εικόνα.
12. Αφαιρέστε το πλεκτό σας από το τελάρο και τραβήξτε την άκρη του νήματος για να κλείσετε τη μία πλευρά του πλεκτού. Το
σώμα του ζώου για το κασκόλ σας είναι έτοιμο!
Δ. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΦΟΥΝΤΑ ΓΙΑ ΜΥΤΗ

1. Για να χρησιμοποιήσετε το τελάρο 6 αξόνων, ακολουθήστε τις ίδιες μεθόθους πλεξίματος στα βήματα Γ1-Γ12. Είναι μία μικρή
εκδοχή του τελάρου 18 αξόνων. Για να φτιάξετε το αυτί του ζώου, πρώτα κόψτε 150εκ καφέ νήματος, αφήνοντας μία χαλαρή άκρη
10εκ περίπου περασμένη στη μέση του τελάρου. 2. Ξεκινήστε από τον άξονα που είναι σημειωμένος με έναν κύκλο, τυλίξτε το νήμα
μία φορά γύρω από το τελάρο πλεξίματος σε ένα σχέδιο-εναλλάξ στους άξονες, όπως φαίνεται στην εικόνα. 3. Τώρα τυλίξτε το
νήμα μία δεύτερη φορά, αυτή τη φορά σχηματίζοντας έναν ολοκληρωμένο κύκλο. Θα δείτε ότι οι δύο σειρές νήματος πέφτουν η
μία πάνω στην άλλη σε εναλλασσόμενους άξονες. 4. Χρησιμοποιήστε το βελονάκι της συσκευασίας. Ξεκινήστε από έναν άξονα εκεί
που οι δύο σειρές νήματος πέφτουν η μία πάνω στην άλλη. 5. Σηκώστε την κάτω θηλιά πάνω από αυτή που βρίσκεται στην κορυφή
και περάστε τη πάνω από τον άξονα. Επαναλάβετε μέχρι όλοι οι τρεις εναλλασσόμενοι άξονες με νήμα να έχουν γίνει. 6. Το
αποτέλεσμα θα μοιάζει κάπως έτσι. Έχετε ολοκληρώσει τη βάση του πλεξίματος. 7. Πάρτε τη χαλαρή άκρη και περάστε το νήμα
γύρω από το τελάρο για να δημιουργήσετε έναν ολοκληρωμένο κύκλο. 8. Σηκώστε την κάτω θηλιά πάνω από αυτή που βρίσκεται
στην κορυφή και περάστε τη πάνω από τον άξονα, όπως κάνατε στα βήματα Ε4 & Ε5. Επαναλάβετε με ΟΛΟΥΣ τους άλλους
άξονες. Συνεχίστε να τυλίγετε και να πλέκετε μέχρι να έχει χρησιμοποιηθεί σχεδόν όλο το νήμα. 9. Σφίξτε το πλεκτό τραβώντας το
νήμα που κρέμεται κάτω από το εργαλείο πλεξίματος. Μην τραβήξετε πολύ σφιχτά το νήμα γιατί δε θα μπορέσετε να πλέξετε.
Ελέγξτε το πλεκτό σας αφαιρώντας το χερούλι του εργαλείου πλεξίματος. 10. ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΕΚΤΟ ΑΠO ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ:
Αφότου θα έχετε τελειώσει σχεδόν το νήμα, αφήστε ένα μήκος περίπου 20εκ. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα ραψίματος για να
περάσετε την άκρη μέσα από τις έξι θηλιές, όπως φαίνεται στην εικόνα. 11. Αφαιρέστε το πλεκτό σας από το εργαλείο πλεξίματος.
Κρατήστε την άκρη του νήματος και τραβήξτε σφιχτά. Το αυτί του ζώου είναι έτοιμο. Επαναλάβετε τα βήματα Ε1-Ε11 για να
φτιάξετε άλλο ένα αυτί. 12. Κόψτε 4 νήματα των 370εκ για να φτιάξετε 4 πόδια και ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες Ε1-Ε11.
ΣΤ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

1. Οι δύο πρώτες σειρές νήματος δημιουργούν τη βάση του πλεκτού σας και απαιτούν μία ειδική τεχνική. Κόψτε 450εκ άσπρου
νήματος και ξεκινήστε από τον άξονα που είναι σημειωμένος με έναν κύκλο δίπλα του. Περάστε το νήμα μία φορά γύρω από το
τελάρο σε ένα σχέδιο-εναλλάξ στους άξονες, όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφήστε μία χαλαρή άκρη περίπου 10εκ και τοποθετήστε
τη στη μέση του τελάρου.
2. Περάστε το νήμα και μία δεύτερη φορά, δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο κύκλο αυτή τη φορά. Θα δείτε ότι οι δύο πρώτες
σειρές νήματος καλύπτουν η μία την άλλη σε ένα "εναλλασσόμενο" σχέδιο με τους άξονες, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Χρησιμοποιήστε το βελονάκι της συσκευασίας. Στον άξονα, όπου τα δύο μέρη του νήματος πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο,
σηκώστε την κάτω θηλιά πάνω από αυτή που βρίσκεται στην κορυφή.
4. Περάστε την πάνω από τον άξονα.
5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλους τους εναλλασσόμενους άξονες με νήματα που επικαλύπτονται, μέχρι να έχουν
τελειώσει όλοι οι άξονες με επικαλυπτόμενο νήμα.

1. Κόψτε 20εκ του καφέ νήματος και αφήστε το στην άκρη. Κόψτε 200εκ καφέ νήματος και ξεκινήστε να το τυλίγετε γύρω από τα
δάχτυλά σας.
2. Αφαιρέστε προσεχτικά το νήμα από τα δάχτυλά σας. Αν το χειρίζεστε με ελαφριές κινήσεις, το νήμα θα μείνει ενωμένο. Τυλίξτε
το νήμα χρησιμοποιώντας το νήμα 20εκ, δέστε έναν κόμπο στη μέση και έπειτα δέστε άλλο έναν κόμπο στο πίσω μέρος.
3. Τελειώστε τη φούντα σας κόβοντάς τη σε σχήμα μπάλας. Η μύτη του ζώου σας είναι έτοιμη.

Δέστε τη φούντα στην άκρη του κασκόλ για να
φτιάξετε μία μύτη και δέστε επίσης δύο αυτιά
πάνω στο κεφάλι. Έπειτα χρησιμοποιήστε τις
ακόλουθες βελονιές για να κάνετε τα μάτια
και να συνδέσετε τα πόδια.

Στριφτή βελονιά
Αυτή η βελονιά είναι κατάλληλη για
καμπυλωτές
γραμμές.
Θα
τη
χρησιμοποιήσουμε κυρίως για το περίγραμμα.

Μεταξοβελονιά
Η μεταξοβελονιά είναι μία μακριά, επίπεδη,
πλεκτή βελονιά που δίνει την εντύπωση ότι
είναι σατέν.

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 διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά,
παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, η διεύθυνση του οποίου αναγράφεται στη
συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email:
infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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