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Α. Μηνύματα Ασφαλείας:
Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.
1. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών.
2. Απαιτείται η χρήση ψαλιδιού, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευασία. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα όταν 
γίνεται η χρήση ψαλιδιού.
3. Αυτή η συσκευασία και το ολοκληρωμένο προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν 
πνιγμό αν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

Β. Περιέχονται:
2 βελονάκια, 1 πλαστική βελόνα, νήματα διαφορετικού χρώματος και αναλυτικές οδηγίες με εικόνες. Περιλαμβάνονται 
εικόνες τόσο για δεξιόχειρες όσο και για αριστερόχειρες. Τα περιεχόμενα του κουτιού αρκούν για τη δημιουργία μίας 
μικρής τσάντας, ενός πολύχρωμου σουπλά και μερικών σουβέρ.

Γ. Άλλες Σημειώσεις:
1. Ένας δημοφιλής τρόπος για να φτιάξεις μεγάλα πλεκτά αντικείμενα είναι να δημιουργήσεις μικρά σχήματα και μετά 
να τα ενώσεις. Αυτό κάνει την τελική κατασκευή πιο εύκολη. Μπορείς έτσι να συνεχίζεις το χόμπι σου όποτε θέλεις…
στο λεωφορείο, καθώς βλέπεις τηλεόραση, οπουδήποτε, οποιαδήποτε ώρα! Μόλις έχεις τελειώσει με τις κατασκευές 
αυτής της συσκευασίας και αφού θα έχεις μάθει τις βασικές τεχνικές, θα πρέπει να είσαι σε θέση να μπορείς να πλέξεις 
σχεδόν όποιο σχέδιο θέλεις. Μετά μπορείς να τα ενώσεις μεταξύ τους για να φτιάξεις ότι θέλεις. Χρησιμοποίησε τη 
φαντασία σου, η διασκέδαση είναι απεριόριστη. Μόλις τα μάθεις όλα αυτά θα μπορείς να πλέκεις όποτε θες!
2. Οι οδηγίες που ακολουθούν είναι δομημένες σαν ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (διαγράμματα στα βήματα Δ, Ε, ΣΤ, Ζ), ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (διαγράμματα στα βήματα Η, Θ, Ι, Κ) και ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (διαγράμματα στα βήματα Λ, Μ, Ν). Τα 
επίπεδα ικανοτήτων είναι δομημένα από το απλό στο πιο δύσκολο. Ακολούθησέ τα με τη σειρά. Μην προχωρήσεις με 
τις επόμενες τεχνικές/βήματα αν δεν έχεις εξοικειωθεί πλήρως με τις ήδη υπάρχουσες. Εξασκήσου καλά σε αυτές πριν 
προχωρήσεις και θα δεις ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσεις τις οδηγίες στις επόμενες τεχνικές/βήματα. Αν δεν 
έχεις ξαναπλέξει, θα χρειαστεί να έχεις λίγη υπομονή. Μπορείς επίσης να ζητήσεις βοήθεια από έναν ενήλικα αν είναι 
απαραίτητο.
3. Μερικά βήματα από τις βασικές τεχνικές παραλείπονται στα βήματα προχωρημένου επιπέδου. Ίσως χρειαστεί να δεις 
κάποιο προηγούμενο βήμα για λεπτομέρειες. Κάθε βασική τεχνική αντιπροσωπεύεται από ένα σύμβολο, το οποίο απει-
κονίζεται ακριβώς δίπλα από τον τίτλο κάθε βήματος. Όταν προχωρήσεις στα βήματα προχωρημένου επιπέδου, θα δεις 
ότι στην αρχή κάθε τμήματος υπάρχει ένα ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ που αποτελείται από τα σύμβολα των τεχνικών. Το 
σχέδιο παρουσιάζει μία συνολική εικόνα του πλεκτού που πρόκειται να δημιουργηθεί. Θα πρέπει να κοιτάζεις το σχέδιο 
καθώς προχωράς με το πλέξιμό σου. Αυτό θα σου επιτρέψει να δεις πως θα πρέπει να μοιάζει το πλεκτό σου στο τέλος.
4. Ενώ εξασκείσαι ακόμα πάνω στις τεχνικές, μπορεί να θελήσεις να ξανακάνεις κάποια κομμάτια ή ολόκληρο το πλε-
κτό. Πολύ απλά τράβηξε τα νήματα και το πλεκτό σου θα ξεδιπλωθεί θηλιά-θηλιά.
5. Σε κάθε βήμα υπάρχουν εικόνες που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα τις οδηγίες.
6. Για τους αριστερόχειρες, παρέχεται ένα σετ από ανεστραμμένες εικόνες (δες τις έγχρωμες οδηγίες στα Αγγλικά). 
Παρακαλούμε να κοιτάζετε εκείνες τις εικόνες καθώς διαβάζετε τις οδηγίες που ακολουθούν.

Δ. Κρατώντας το Νήμα και το Βελονάκι:
Κράτα το νήμα με το αριστερό σου χέρι όπως στο διάγραμμα. Κράτα το βελονάκι στο δεξί σου χέρι, με τον ίδιο τρόπο 
που θα κρατούσες ένα στιλό. (Αντίστροφα για αριστερόχειρες).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά
κομμάτια. Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δ1 Δ2 Δ3 Δ4

Αρχή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ: Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση 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 διανο-
μέα μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την ομάδα υποστήριξης προ-
ώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ: (852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

Ν. Πως να Φτιάξεις μία Μοδάτη Τσάντα
Χρειάζεσαι 18 μικρούς κύκλους και δύο μεγάλους εντυπωσιακούς κύκλους γι’αυτό το σχέδιο.

Ράψε εννιά μικρούς κύκλους γύρω από την άκρη καθενός 
από τους μεγαλύτερους κύκλους. Τώρα έχεις τις πλευρές 
της τσάντας.

Κόψε 9 μεγάλα κομμάτια νημάτων διαφορετικού χρώ-
ματος. Χώρισέ τα σε τρεις ομάδες. Πλέξε τις τρεις ομάδες 
όπως θα έκανες μια πλεξίδα στα μαλλιά σου. Αυτό θα 
είναι το λουρί της τσάντας.  

Βάλε το λουρί στην τσάντα για να ολοκληρώσεις την χαριτωμένη μικρή 
τσάντα σου. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε από τα 
σχήματα για να τα ράψεις μαζί με όποιον τρόπο θέλεις. Η φαντασία σου 
είναι ο μόνος περιορισμός! Γίνε δημιουργική και διασκέδασε! 

Ράψε μαζί τις δύο πλευρές της τσάντας. Ράψε μόνο έξι από 
τους μικρούς κύκλους έτσι ώστε να αφήνεις ένα άνοιγμα!
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Ε. Βασικές Τεχνικές 1: Αλυσίδα Βελονιά 
Οι βελονιές “αλυσίδα” αποτελούν τη βάση των περισσότερων πλεκτών. Αν δεν έχεις ξαναπλέξει 
μπορεί να χρειαστείς λίγο χρόνο μέχρι να εξοικειωθείς με τις βασικές τεχνικές. Να έχεις υπομονή και να 
εξασκείσαι δημιουργώντας μία συνεχόμενη αλυσίδα. Θα μάθεις πως να προσαρμόζεις την ένταση όταν 
απαιτείται για να κάνεις μία “καθαρή” γραμμή ραψίματος. 

ΣΤ. Βασικές Τεχνικές 2: Το Μονό Βελονάκι 
Ενώ οι βελονιές “αλυσίδα”, όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, αποτελούν τη βάση του πλεκτού, ένα 
“μονό βελονάκι” πάει αυτήν την τεχνική ένα βήμα παραπέρα. Αυτή η τεχνική δημιουργεί ένα σφι-
χτό, πυκνό ύφασμα. Εξασκίσου φτιάχνοντας μόνο ένα από αυτά και προχώρησε στο επόμενο στάδιο 
όταν θα έχεις εξοικειωθεί με αυτήν την τεχνική. 

Αρχή

Φτιάξε μια “κουλούρα” 
όπως στο διάγραμμα και 
τράβηξε το νήμα για να 
κάνεις μια θηλιά. 

Βάλε το βελονάκι γύρω 
από το νήμα, (δες το τμήμα 
Α). Τύλιξε αυτό το κομμάτι 
του νήματος πάνω από τον 
γάντζο. Αυτό θα λέγεται 
“πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από” στις οδηγίες 
που ακολουθούν. 

Τώρα θα πρέπει να έχεις 
μία θηλιά πάνω στο 
βελονάκι σου.

Τράβηξε το τμήμα Α μέσα 
από την “κουλούρα” στη 
θηλιά.

Κράτα ένα κομμάτι του 
νήματος στο αριστερό 
σου χέρι όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

Φτιάξε μια αλυσίδα βάσης με δέκα βελονιές χρησιμοποι-
ώντας την τεχνική της αλυσίδας βελονιάς όπως περιφρά-
φτηκε στο παραπάνω βήμα.

Μετά την τελευταία θηλιά της σειράς στη βάση δημιούρ-
γησε μία εντέκατη θηλιά (όπως φαίνεται στο διάγραμμα). 
Η επιπλέον θηλιά είναι απαραίτητη για να προχωρήσεις 
στην επόμενη σειρά. Αυτή είναι επίσης γνωστή σαν 
“στροφή της αλυσίδας” και είναι απαραίτητη κάθε φορά 
που φτιάχνεις μια νέα σειρά.

Τώρα βάλε το βελονάκι από 
τα μπρος προς τα πίσω της 
10ης θηλιάς (όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα).

Αγκίστρωσε και τράβα το 
τμήμα Α μέσα από τη 10η 
θηλιά.

Τώρα έχεις φτιάξει το “Μονό 
Βελονάκι”. Θα πρέπει να 
μοιάζει με αυτό το διά-
γραμμα.

Τώρα θα δεις δύο θηλιές 
πάνω στο βελονάκι σου.

Τώρα βάλε το βελονάκι 
σου μέσα στην 9η θηλιά. 
Επανάλαβε τα βήματα ΣΤ4 
ως ΣΤ8.

Πλέξε το βελονάκι γύρω 
από το τμήμα Β (όπως στο 
διάγραμμα).

Μόλις δημιουργήθηκε ακό-
μη ένα μονό βελονάκι.

Τράβηξε το τμήμα Β μέσα 
από τις δύο θηλιές πάνω 
στο βελονάκι σου.

Συνέχισε να φτιάχνεις “Μονό 
βελονάκι” κατά μήκος της 
υπόλοιπης της δεύτερης σει-
ράς. Όταν φτάσεις στην αρχή 
της πρώτης σειράς “πλέξε 
γύρω από το τμήμα Γ
(όπως στο διάγραμμα).

Πλέξε το βελονάκι γύρω 
από το τμήμα Α (όπως στο 
διάγραμμα).

Μόλις δημιουργήθηκε 
μια αλυσίδα βελονιά και 
θα μοιάζει κάπως έτσι.

Kράτα τη θηλιά με τον 
αριστερό αντίχειρα και το 
μεσαίο δάχτυλο. Χρησιμο-
ποίησε τον δείκτη σου για 
να διατηρήσεις μία σταθε-
ρή ένταση στο νήμα.

Επανάλαβε τα προηγούμενα 
βήματα για να μεγαλώσεις 
την αλυσίδα. Προσπάθησε να 
μην τραβήξεις το νήμα πολύ 
σφιχτά γιατί αυτό θα δυσκο-
λέψει τα επόμενα βήματα.
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Ζ. Βασικές Τεχνικές 3: Το Διπλό Βελονάκι
Παρόμοια με το μονό βελονάκι, το διπλό βελονάκι είναι μία ακόμα τεχνική που θα σε βοηθήσει να 
αναπτύξεις τις πλεκτές δημιουργίες σου. Το σχέδιο που δημιουργείται στο “Διπλό Βελονάκι” είναι δια-
φορετικό από αυτό στο μονό βελονάκι. Δεν είναι πλεγμένο τόσο σφιχτά. Γι’αυτό η δουλειά προχωράει 
πιο γρήγορα. Είναι ιδανικό για τη δημιουργία μεγάλων επιφανειών στο πλέξιμο όπως ένα κασκόλ ή 
ένα σουπλά. Το διπλό βελονάκι συχνά συνδυάζεται με άλλες τεχνικές για την παραγωγή πολύπλοκων 
σχημάτων.

Η. Πως να Φτιάξεις έναν Μικρό Κύκλο Βελονάκι

Πρόσθεσε τρεις ακόμη βελονιές για να σχηματίσεις 
μία “στροφή της αλυσίδας”

Ξεκίνα δημιουργώντας μία σειρά με 10 βελονιές που θα 
αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα δουλέψεις.

Βάλε το βελονάκι σου 
μέσα στην 9η θηλιά.

Τράβηξέ το μέσα από την 
πρώτη και την τελευταία 
θηλιά.

Βάλε το βελονάκι σου στο 
κέντρο της τρύπας.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Γ 
(όπως στο διάγραμμα).

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Β 
(όπως στο διάγραμμα).

Έχεις σχηματίσει ένα “δα-
χτυλίδι βάσης”. Τα βήματα 
Η3 και Η4 σχηματίζουν 
μία Βελονιά Ολίσθησης η 
οποία συνήθως χρησιμο-
ποιείται για τη σύνδεση 
αλυσίδων.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Γ 
(όπως στο διάγραμμα).

Τράβηξε το νήμα μέσα 
από τις δύο πρώτες 
θηλιές.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Α 
(όπως στο διάγραμμα).

Κάνε μία αλυσίδα βάσης 
με 4 βελονιές.

Τράβηξε το νήμα μέσα 
από την πρώτη θηλιά.

Πρόσθεσε τρεις βελονιές 
αλυσίδας.

Τράβηξε το τμήμα Γ μέσα 
στο κέντρο της τρύπας.

Τώρα πλέξε το βελονάκι 
σου γύρω από το τμήμα 
Δ (όπως στο διάγραμμα).

Μετακίνησε το βελονάκι 
σου πίσω στην 9η θέση, 
παραλείποντας την 10η 
θα κάνεις το σχήμα πιο 
τετράγωνο.

Βάλε το βελονάκι μέσα 
στην πρώτη θηλιά.

????????????

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Α 
(όπως στο διάγραμμα).

ΣΧΕΔΙΟ ΠΛΕΞΙΜΑΤΟΣ
Σημειώσεις: Το σταθερό οβάλ σύμβολο αντιπροσωπεύει μια συχνά χρησιμοποιούμενη απλή 
τεχνική, “Βελονιά Ολίσθησης” η οποία επιδεικνύεται στα βήματα Η3 ως Η5 παρακάτω.

Τώρα θα πρέπει να έχεις 
τρεις θηλιές πάνω
στο βελονάκι
σου.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Β (όπως 
στο διάγραμμα). Ξεκίνα να 
κάνεις ένα διπλό βελονάκι 
(βήματα Η7 - Η15).

Πλέξε το βελονάκι γύρω 
από το τμήμα Δ (όπως στο 
διάγραμμα).

Τράβηξε το τμήμα Δ μέσα 
από τις δύο θηλιές. Μόλις 
σχηματίστηκε ένα “διπλό 
βελονάκι” και θα πρέπει να 
μοιάζει σαν αυτό.
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Θ. Πως να Φτιάξεις ένα Πλεκτό Λουλούδι

Συνέχισε το “διπλό βελο-
νάκι” δέκα φορές ακόμη.

Βάλε το βελονάκι σου 
κάτω από την τελευταία 
θηλιά πάνω στην άκρη του 
πλεκτού κύκλου, (θηλιά 
Α), και σχημάτισε ένα 
“μονό βελονάκι”.

Κόψε τη θηλιά και αφαίρε-
σε το κουβάρι με το νήμα.

Μεγάλωσε το μέγεθος 
της τελευταίας θηλιάς και 
κόψ’τη με ψαλίδι, (όπως 
προηγουμένως).

Βάλε το βελονάκι πίσω 
και κάτω από τη θηλιά Γ 
όπως στο διάγραμμα. Θα 
δεις τρεις θηλιές πάνω στο 
βελονάκι σου. Τώρα πλέξε 
το βελονάκι σου γύρω 
από το τμήμα ΣΤ (όπως στο 
διάγραμμα).

Θα έχεις φτιάξει ένα 
πέταλο και θα πρέπει να 
μοιάζει με αυτό.

Ασφάλισε την ελέυθερη 
άκρη χρησιμοποιώντας 
τη βελόνα σου αν είναι 
απαραίτητο. Έχεις φτιάξει 
το πρώτο σου πλεκτό 
λουλούδι!

Χρησιμοποίησε την 
πλαστική βελόνα σου για 
να πλέξεις την άκρη του 
νήματος μέσα στο πλεκτό 
σου.

Αγκίστρωσε και τράβηξε 
μέσα από τις δύο θηλιές.

Τράβηξέ το μέσα από τις 
δύο θηλιές.

Ακολούθησε τα προη-
γούμενα βήματα για να 
φτιάξεις έναν μικρό κύκλο. 
(Η1-Η19).

Τράβηξε το νήμα μέσα 
από τις τρεις θηλιές (βελο-
νιά ολίσθησης).

Επανάλαβε τα βήματα Θ2-
Θ5 μέχρι να έχεις φτιάξει 
και τα δώδεκα πέταλα 
γύρω από τον κύκλο σου.

Θα πρέπει να έχεις σχημα-
τίσει ένα “διπλό βελονά-
κι”, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Ε 
(όπως στο διάγραμμα).

Άλλαξε το χρώμα του 
νήματος τραβώντας ένα 
νέο κομμάτι μέσα από τη 
θηλιά.

Πρόσθεσε 6 βελονιές 
αλυσίδας.

Σχηματίστηκε ένας μικρός 
κύκλος!

Μεγάλωσε την τελευταία 
θηλιά με το βελονάκι σου.

Z11 Z12
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Θ2 Θ3



00-02737

Κ. Πώς να Κάνεις ένα Εντυπωσιακό ΤετράγωνοΙ. Πως να Μετατρέψεις το Λουλούδι σου σε έναν ακόμη 
Εντυπωσιακό Κύκλο

Αγκίστρωσε και τράβηξε 
μέσα το νήμα για να κάνεις 
μια “αλυσίδα βελονιά”.

Πλέξε τέσσερις “αλυσίδες 
βελονιές” σαν
προέκταση.

Σχημάτισε μία “βελονιά 
ολίσθησης” (Η3-Η4) για να 
συνδέσεις το τετράγωνο.

Αγκίστρωσε και τράβηξε 
προς τα μέσα ένα και-
νούριο κομμάτι νήματος. 
Μπορείς να αλλάξεις το 
χρώμα αν θέλεις!

Συνέχισε για να κάνεις 
ακόμη δύο βελονιές. Μετά, 
βάλε το βελονάκι σου μέσα 
στην κορυφή του επόμενου 
πετάλου.

Συνέχισε να επαναλαμβάνεις 
τη διαδικασία μέχρι όλα τα 
πέταλα να είναι συνδεδεμένα 
σε μία συνεχόμενη αλυσίδα. 
Για τον τελευταίο σύνδεσμο, 
σιγουρέψου ότι το βελονάκι 
είναι περασμένο μέσα στην 
αρχική θηλιά για την ολο-
κλήρωση της αλυσίδας.

Μετά, κάνε τρία “διπλά 
βελονάκια”.

Θα πρέπει να έχεις φτιάξει 
ένα βασικό τετράγωνο που 
μοιάζει κάπως έτσι!

Κάνε ένα “μονό βελονάκι”.

Σπρώξε το βελονάκι μέσα 
από μία θηλιά στην κορυφή 
ενός πετάλου. Αγκίστρωσε 
και τράβηξε προς τα μέσα 
ένα κομμάτι νήματος διαφο-
ρετικού χρώματος.

???????????????
??????????????? Ακολούθησε τα βήματα 

Η1 ως Η6 για να κάνεις 
έναν συνδετικό κρίκο με 
τρεις “αλυσίδες βελονιές”.

Φτιάξε ένα “μονό βελονά-
κι” για να ασφαλίσεις την 
αλυσίδα στη θέση της.

Προέκτεινε την τελευταία 
θηλιά και κόψε.

Θα πρέπει να μοιάζει 
έτσι. Για ακόμη μία φορά 
πλέξε τέσσερις “αλυσίδες 
βελονιές” και τρία “διπλά 
βελονάκια”. Επανάλαβέ 
το αυτό μέχρι να έχουν 
δημιουργηθεί 4 κοχύλια.

Πλέξε το βελονάκι σου 
γύρω από το τμήμα Α 
(όπως στο διάγραμμα).

Ακολούθησε τα προηγού-
μενα τμήματα Η και Θ για 
να φτιάξεις ένα πλεκτό 
               λουλούδι.

Ακολούθησε τα βήματα 
Η7 ως Η14 για να σχηματί-
σεις ένα “διπλό βελονάκι”.

Κάνε άλλο ένα “διπλό 
βελονάκι”. Θα πρέπει να 
μοιάζει έτσι. Αυτό λέγεται 
“κοχύλι”.

Έχεις συνδέσει δύο πέταλα.

Δέσε τις ελέυθερες άκρες! 
Ο κύκλος σου τώρα είναι 
ασφαλισμένος και έχεις 
ολοκληρώσει το πλεκτό.

Βάλε το βελονάκι σου 
μέσα στην αρχική θηλιά.
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Σύνδεσε τη δεύτερη σειρά 
με μία “βελονιά ολίσθη-
σης”. 

Οποιαδήποτε από τα σχήματα που έφτιαξες 
νωρίτερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σαν σουβέρ, εκτός από τον πρώτο κύκλο, ο 
οποίος θα ήταν πολύ μικρός γι’αυτό.

Τράβηξε προς τα πάνω την 
τελική θηλιά και κόψε το 
νήμα. Ασφάλισέ το όπως 
προηγουμένως.

Επανάλαβε αυτά τα βήματα 
μέχρι να φτάσεις πίσω στην 
πρώτη σειρά. Κάνε μία 
“βελονιά ολίσθησης” για να 
κλείσεις τη σειρά. 

Συνέχισε να πλέκεις “μονό 
βελονάκι” κατά μήκος της 
άκρης του τετραγώνου. 
Όταν φτάσεις στη γωνία, 
κάνε δύο μονά βελονάκια 
πάνω στην ίδια θηλιά.

Τώρα έχεις αποκτήσει τις βασικές τεχνικές, μπορείς έυκολα να πλέξεις μία σειρά από διαφορετικά αντικείμενα. 
Δοκίμασε να κάνεις διαφορετικά σχήματα και μετά διασκέδασε ράβοντάς τα μαζί με τη βελόνα. Παρακάτω θα 
βρεις μερικές ωραίες ιδέες για καθημερινά πράγματα που τώρα μπορείς να τα φτιάξεις μόνη σου! 

Επανάλαβε το βήμα Κ9 
και άλλαξε το χρώμα του 
νήματός σου αν θέλεις. 
Επανάλαβε τα βήματα 
Κ10 ως Κ13 για να πλέξεις 
μία δεύτερη σειρά. Μην 
ξεχάσεις να κάνεις δύο 
“μονά βελονάκια” πάνω 
στις γωνίες!

Αυτό θα ενισχύσει τις 
γωνίες του τετραγώνου.

Ι6 Ι7

Λ. Πως να Φτιάξεις ένα Σουβέρ

Μ. Πως να Φτιάξεις ένα Σουπλά
Σύνδεσε οποιαδήποτε σχήματα θέλεις για να φτιάξεις ένα μοναδικό σουπλά. Η εικόνα από κάτω σου δείχνει 
πώς να ράψεις μαζί τα τετράγωνα που έφτιαξες στο τμήμα Κ.  


