ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ &
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΟΔΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού ξεκινήσετε.
2. Αυτή η συσκευασία προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.
3. Αυτή η συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία
ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τα μακριά
από παιδιά κάτω των 3 ετών.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 βαλιτσάκι μόδας, 9 καρτέλες μόδας, 3 ξυλομπογιές, 1 κηρομπογιά, 1 στήριγμα
κηρομπογιάς, 10 φύλλα σχεδίασης και λεπτομερείς οδηγίες.
Γ. ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΟΔΑΣ
1. Καρτέλα κεφαλιού,
2. Καρτέλα σώματος,
3. Καρτέλα ποδιών,
4. Στήριγμα κηρομπογιάς,
5. Στήριγμα καρτέλας,
6. Βάση φύλλου σχεδίασης.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ
1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΔΑΣ
Ανοίξτε το βαλιτσάκι μόδας και βγάλτε όλες τις καρτέλες. Ανακατέψτε
και ταιριάξτε τις καρτέλες για να δημιουργήσετε το αγαπημένο σας
σχέδιο.

Καρό: Ζωγραφίστε κάθετες και οριζόντιες λωρίδες χρησιμοποιώντας το ίδιο χρώμα
πιέζοντας ελαφρά. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πιο σκουρόχρωμο τόνο στις
περιοχές που αλληλοεπικαλύπτονται.

Βούλες: Χρησιμοποιήστε ένα ανοιχτό χρώμα για να γεμίσετε το φόντο και έπειτα
χρησιμοποιήστε ένα σκούρο χρώμα για να ζωγραφίσετε λίγες βούλες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διαφορετικά χρώματα για να κάνετε το σχέδιο να φαίνεται πιο
πολύχρωμο.

Λουλούδια: Χρησιμοποιήστε ένα ανοιχτό χρώμα για να γεμίσετε το φόντο και έπειτα ένα
σκούρο χρώμα για να ζωγραφίσετε μερικά σχέδια με λουλούδια.
2. ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ
Τοποθετήστε τις καρτέλες πάνω στο στήριγμα καρτέλας. Βάλτε το
φύλλο σχεδίασης πάνω στις καρτέλες και σταθεροποιήστε το με τη
βάση φύλλου. Τρίψτε την κηρομπογιά πάνω από το χαρτί για να
δημιουργήσετε το σχέδιό σας. Βεβαιωθείτε ότι τελειώσατε το σχέδιο
προτού αφαιρέσετε το χαρτί. Ίσως χρειαστεί να τρίψετε πάνω από
κάποιες περιοχές περισσότερο από μία φορά. Προσπαθήστε να
τρίψετε διαγώνια για να γεμίσετε περιοχές που ενδέχεται να
παραλείψατε.

Κύματα: Χρησιμοποιήστε ένα ανοιχτό χρώμα για να γεμίσετε το φόντο και έπειτα ένα
σκούρο χρώμα για να ζωγραφίσετε μερικά σχέδια με κύματα.

• Προσθέτοντας αξεσουάρ μόδας - Ζωγραφίστε κάποια αξεσουάρ για να δώσετε ζωή στο σχέδιό σας, όπως
μία τσάντα, ένα φουλάρι, σκουλαρίκια, ένα κολιέ ή ένα βραχιόλι.
3. ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ
Αφαιρέστε το φύλλο σχεδίασης από το στήριγμα καρτέλας και
τοποθετήστε το σε μία επίπεδη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε τις
ξυλομπογιές για να χρωματίσετε το σχέδιό σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε άλλες ξυλομπογιές από το σπίτι σας για να κάνετε
ακόμα πιο πολύχρωμα τα σχέδιά σας.

• Ανταλλακτικό χαρτιού - Η βάση χαρτιού είναι σχεδιασμένη να κρατάει χαρτιά Α5. Αν δεν έχετε χαρτιά Α5,
μπορείτε να κόψετε στη μέση χαρτιά A4.

4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΑΣ
Ονομάστε το σχέδιό σας και γράψτε το θέμα του στο φύλλο σχεδίασης.
Μην ξεχάσετε να υπογράψετε με το όνομά σας στο τέλος!

Συμβουλές:
Προσθέτοντας σχέδια υφασμάτων. Ζωγραφίστε σχέδια πάνω στο χαρτί
για να κάνετε τα σχέδιά σας πιο στιλάτα και μοναδικά! Παρακάτω θα
βρείτε κάποιες ιδέες για έμπνευση.

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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