
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
1 κουβαρίστρα με ροζ κλωστή, 1 κουβαρίστρα με μπλε κλωστή, 3 κίτρινες 
χάντρες, 3 μπλε χάντρες, 3 παραμάνες και 1 σετ από λεπτομερείς οδηγίες. 
(Επίσης απαιτείται ένα ψαλίδι αλλά δεν περιλαμβάνεται. Απαιτείται επίβλε-
ψη από ενήλικα όταν γίνεται χρήση ψαλιδιού.)

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ
Στις οδηγίες που ακολουθούν θα βρεις μία σειρά από βήματα που απαι-

τούνται για να πλέξεις το δικό σου κολιέ κουκουβάγια. Με τα περιεχόμενα 
που θα βρεις στη συσκευασία μπορείς να φτιάξεις δύο κολιέ, ένα ροζ και 
ένα μπλε. Αν δεν έχεις ξαναπλέξει θα πρέπει να θυμάσαι ότι το πλέξιμο 
θέλει εξάσκηση και κυρίως υπομονή. Όσο πιο προσεκτική και υπομονετική 
είσαι, τόσο πιο όμορφα και τέλεια θα είναι τα πλεκτά κολιέ σου. Κάθισε 
λοιπόν άνετα και ξεκίνα!

Πλέκοντας το μέτωπο

1. Ξεκίνα διαλέγοντας μία χρωματιστή κλωστή. Χώρισέ την σε 8 τμήματα 
ίσου μήκους. Δημιούργησε μια θηλιά χρησιμοποιώντας ένα από τα τμήματα 
της κλωστής. Κάνε έναν κόμπο σε κάθε άκρη όπως απεικονίζεται. Οι κό-
μποι χρησιμοποιούνται για να μπορείς να προσαρμόσεις το κολιέ στο λαιμό 
σου.

2. Καρφίτσωσε τη θηλιά που έχει σχηματιστεί στο πίσω μέρος ενός μαξι-
λαριού και γύρνα το απ’την άλλη.

3. Δημιούργησε μια θηλιά χρησιμοποιώντας ένα άλλο τμήμα της κλω-
στής. Πέρνα τη θηλιά μέσα από το κάτω μέρος της πρώτης θηλιάς, από την 
πλευρά που κοιτάζει προς το μέρος σου. Τράβηξε την κλωστή μέσα από 
τη θηλιά όπως φαίνεται στο διάγραμμα, με τα δύο άκρα της κλωστής να 
βγαίνουν από το πίσω μέρος της κλωστής που είναι καρφιτσωμένη. Τράβα 
απαλά προς τα κάτω για να ασφαλίσεις τον κόμπο. Μόλις έφτιαξες τον 
πρώτο κόμπο για το κεφάλι!

4. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία με τα πέντε από τα τμήματα της κλω-
στής που έχουν απομείνει και σιγουρέψου ότι οι έξι συνολικά κόμποι για το 
κεφάλι ακουμπάνε ο ένας δίπλα στον άλλο.

5. Χώρισε τα τέσσερα νήματα από τους δύο κόμπους στα αριστερά και 
κράτησέ τα χωριστά από τα άλλα. Κρατώντας μαζί τα δύο μεσαία νήματα 
από αυτά, λύγισε το νήμα που βρίσκεται στα αριστερά και πέρνα το πάνω 
από τα δύο μεσαία νήματα και κάτω από το δεξί νήμα. Μετά, πέρνα το νήμα 
στα δεξιά πίσω από τα μεσαία νήματα και μετά μέσα από τη θηλιά που 
έχεις κάνει στα αριστερά και σφίξ’το καλά. Μόλις έκανες τον πρώτο σου 
τετράγωνο κόμπο!

6. Προχώρα στο μεσαίο τμήμα με τα τέσσερα νήματα - κρατώντας τα δύο 
μεσαία νήματα μαζί, λύγισε το νήμα στο αριστερό σου χέρι και πέρνα το 
πάνω από τα δύο μεσαία νήματα και πίσω από το νήμα στο δεξί σου χέρι. 
Στη συνέχεια, πέρνα το νήμα στο δεξί σου χέρι πίσω από τα μεσαία νήματα 
και στη συνέχεια μέσα από τη θηλιά που έχει δημιουργηθεί στα αριστερά 
και σφίξε καλά. Μόλις δημιουργήθηκε και ο δεύτερος τετράγωνος κόμπος 
σου.

7. Στη συνέχεια, πέρνα στα τέσσερα τελευταία νήματα που βρίσκονται 
στα δεξιά και επανάλαβε τη διαδικασία για τον τετράγωνο κόμπο. Ο πρώτος 
«γύρος» έχει ολοκληρωθεί.

8. Τώρα ξεκίνα με το δεύτερο «γύρο». Άσε στην άκρη τα δύο νήματα 
που βρίσκονται πιο μακριά στα αριστερά και πάρε τα τέσσερα νήματα που 
βρίσκονται ακριβώς δίπλα στα δεξιά τους. Επανάλαβε την προηγούμενη 
διαδικασία με τους τετράγωνους κόμπους.

9. Κάνε το ίδιο για τα επόμενα τέσσερα νήματα, αφήνοντας στην άκρη τα 
δύο νήματα που βρίσκονται πιο μακριά στα δεξιά.

10. Για τον τελευταίο «γύρο», άσε στην άκρη τα τέσσερα νήματα που βρί-
σκονται πιο μακριά προς τα αριστερά και δεξιά και πάρε τα τέσσερα μεσαία 
νήματα. Επανάλαβε την προηγούμενη διαδικασία με τον τετράγωνο κόμπο. 

11. Στη συνέχεια, πάρε τα δύο νήματα που βρίσκονται πιο μακριά στην 
αριστερή άκρη. Για αυτά τα δύο νήματα, σημείωσε πως το αριστερό νήμα 
θα είναι το «σταθερό νήμα» για αυτό το βήμα. Τώρα, τοποθέτησε το δεξί 
νήμα πίσω από το «σταθερό νήμα». Πέρνα το μέσα στη θηλιά που δημιουρ-
γείται και μετά πάνω από το «σταθερό νήμα».

MAΚΡΑΜΕ ΚΟΛΙΕ 
ΚΟΥΚΟΥΒΑΓ Ι Α

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια. 
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.
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12. Επανάλαβε άλλη μια φορά. Θα δεις ότι έχουν δημιουργηθεί 2 κό-
μποι (1 διπλός κόμπος) πάνω στο «σταθερό νήμα».

13. Το «σταθερό νήμα» παραμένει το ίδιο για τα επόμενα τέσσερα 
νήματα. Δημιούργησε κόμπους με τα επόμενα τέσσερα νήματα πάνω στο 
¨σταθερό νήμα» ένα-ένα με τη σειρά, μέχρι να φτάσεις στη μέση. Συνολικά 
θα έχουν δημιουργηθεί 10 κόμποι (5 διπλοί κόμποι).

14. Άλλαξε πλευρά - πάρε το νήμα που βρίσκεται πιο μακριά στη δεξιά 
άκρη, αυτό θα είναι τώρα το «σταθερό νήμα». Τοποθέτησε το νήμα που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα πίσω από το «σταθερό νήμα» και μετά μέσα από 
τη θηλιά που δημιουργείται και στη συνέχεια πάνω από το «σταθερό νήμα».

15. Επανάλαβε μια φορά. Το «σταθερό νήμα» παραμένει το ίδιο για τα 
επόμενα τέσσερα νήματα στα αριστερά. Δημιούργησε κόμπους με τα επό-
μενα τέσσερα νήματα πάνω στο «σταθερό νήμα» ένα-ένα με τη σειρά μέχρι 
να φτάσεις στη μέση. Συνολικά θα έχουν δημιουργηθεί 10 κόμποι (5 διπλοί 
κόμποι). Τώρα στη βάση έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα V. 

Πλέκοντας το πρόσωπο

16. Πέρνα το τρίτο νήμα από τα αριστερά μέσα σε μια κίτρινη χάντρα, 
σπρώχνοντας τη χάντρα προς τη βάση του V. Αυτό είναι το αριστερό μάτι της 
κουκουβάγιας. Άλλαξε πλευρά για να δημιουργήσεις το δεξί μάτι. Πέρνα το 
ελεύθερο νήμα που έχει απομείνει μέσα σε μια κίτρινη χάντρα. Ασφάλισε 
το νήμα στη θέση του χρησιμοποιώντας δύο παραμάνες στις δύο άκρες. 
Άσε τη χάντρα στη μία πλευρά του νήματος. Αυτό θα είναι το ράμφος της 
κουκουβάγιας. Σημείωση: Μπορείς να κόψεις το ξεφτισμένο νήμα για να 
δημιουργήσεις μια πιο λεία άκρη για το πλέξιμο. 

17. Πάρε το νήμα που βρίσκεται πιο αριστερά απ’όλα και φτιάξε μία θη-
λιά στην αριστερή μεριά πάνω από το νήμα στο οποίο βρίσκεται το ράμφος 
και τράβα το προς τα κάτω. Στη συνέχεια, παραμένοντας στο ίδιο νήμα, 
συνέχισε να δημιουργείς θηλιές με φορά προς τα δεξιά πάνω από το νήμα 
με το ράμφος, και τράβα το νήμα προς τα αριστερά σφίγγοντάς τες κοντά 
στην πρώτη θηλιά. 

18. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία με τα επόμενα πέντε νήματα. 
Τράβηξε το ράμφος και στερέωσέ το σφιχτά δίπλα στον κόμπο. Τώρα θα 
δεις μια «γραμμή» να σχηματίζεται κάτω από τα μάτια της κουκουβάγιας. 
Συνέχισε και επανάλαβε τη διαδικασία της διπλής θηλιάς για τα έξι νήματα 
που απομένουν. Ξεκαρφίτσωσε και ίσιωσε την αριστερή και δεξιά άκρη του 
νήματος. Σφίξε το πρόσωπο και από τις δύο πλευρές. 

Πλέκοντας το σώμα

19. Στη συνέχεια, πάρε το νήμα που βρίσκεται ακριβώς αριστερά από 
το ράμφος. Αυτό είναι το «σταθερό νήμα» για αυτό το βήμα. Πάρε το νήμα 
που βρίσκεται αριστερά από αυτό και δέσε έναν κόμπο πάνω στο «σταθερό 
νήμα». Επανάλαβε μια φορά. Τώρα δημιουργήθηκε ένας διπλός κόμπος.

20. Το «σταθερό νήμα» παραμένει το ίδιο για τα επόμενα πέντε νήματα. 
Δημιούργησε κόμπους με τα υπόλοιπα νήματα μέχρι όλα τα νήματα να 
έχουν δεθεί με διπλό κόμπο. 

21. Άλλαξε πλευρά - πάρε το νήμα που βρίσκεται ακριβώς δεξιά δίπλα 
από το ράμφος. Αυτό είναι το «σταθερό νήμα» για αυτό το βήμα. Πάρε το 
νήμα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε αυτό από τα δεξιά και δέσε έναν 
κόμπο πάνω στο «σταθερό νήμα». Επανάλαβε μία φορά. Τώρα δημιουρ-
γήθηκε ένας διπλός κόμπος. Το «σταθερό νήμα» παραμένει το ίδιο για τα 
επόμενα πέντε νήματα. Δημιούργησε κόμπους με τα νήματα που έχουν 
απομείνει μέχρι όλα τα νήματα να έχουν δεθεί με διπλό κόμπο. 

22. Επανάλαβε τα βήματα 19 ως 21 για να φτιάξεις τέσσερις σειρές 
ακόμα. 

23. Πάρε το νήμα που βρίσκεται πιο αριστερά από όλα για να δημιουρ-
γήσεις μια θηλιά γύρω από τα υπόλοιπα νήματα μια φορά και μετά δέσε 
έναν κόμπο στα αριστερά. Επανάλαβε μια φορά και σφίξε τον κόμπο καλά 
πάνω στην πρώτη θηλιά για να ασφαλίσεις τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι 
τώρα.

24. Άσε περιθώριο 6εκ για όλα τα νήματα. Δέσε έναν κόμπο σε κάθε 
νήμα. Κόψε τις άκρες που περισσεύουν. Συγχαρητήρια! Μόλις έφτιαξες το 
πρώτο σου Μακραμέ Κολιέ Κουκουβάγια!
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Για να δεις περισσότερα διασκεδαστικά 
και εκπαιδευτικά παιχνίδια μπες στην 

ιστοσελίδα μας
www.4mtoys.gr

Η διασκέδαση δε σταματάει ποτέ!


