
ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΥΦΑΝΤΟ ΡΟΛΟΪ ΥΦΑΝΤΟ ΡΟΛΟΪ ΦΤΙΑΞΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
5 χρωματιστά κορδόνια από αρτάνη (paracord),  3 ζευγάρια κουμπωμάτων, 1 ψηφιακό ρολόι, 1 λουλουδένια θήκη ρολογιού, κόλλα και 
λεπτομερείς οδηγίες. (Απαιτείται, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται: ένα ψαλίδι. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα κατά τη χρήση του ψαλιδιού.)

Β. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΗ
Θα μάθετε τρία σχέδια βραχιολιών. Όλα τα σχέδια ξεκινάνε από την ίδια βάση. Προτείνουμε να ξεκινήσετε από το σχέδιο Κόμπρα ή 
Ψαροκόκαλο, καθώς είναι ευκολότερα.
1. Διαλέξτε δύο οποιαδήποτε χρωματιστά κορδόνια 110 εκ. Δέστε τις δύο άκρες των κορδονιών, σχηματίζοντας  έναν κόμπο  και κόψτε 

τις άκρες που περισσεύουν. Βάλτε ένα κούμπωμα να κοιτάει προς τα πανω και περάστε τις δύο άκρες του κορδονιού μέσα από το 
κούμπωμα. Μετακινήστε το κούμπωμα κοντά στον κόμπο του κορδονιού, σχηματίζοντας μία θηλιά. Περάστε τις δύο άκρες του 
κορδονιού μέσα από τη θηλιά και τραβήξτε δυνατά.

2. Βάλτε τα κουμπώματα μέσα στις εσοχές του πίσω μέρους της συσκευασίας.
3. Μόλις περάσετε τα κουμπώματα μέσα στις εσοχές, περάστε τις δύο ελεύθερες άκρες των κορδονιών μέσα από το πάνω κούμπωμα. 

Σιγουρευτείτε ότι τα κορδόνια ανάμεσα στα δύο κουμπώματα παραμένουν σε ευθεία γραμμή.
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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, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με 
το 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, Website: WWW.4M-IND.COM
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Γ. ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΚΟΜΠΡΑ
1. Μόλις φτιάξετε τη βάση, περάστε το κορδόνι Δ πάνω από τα κορδόνια Α και Β και πίσω από το κορδόνι Γ, σχηματίζοντας το 

γράμμα «Ρ». Περάστε το κορδόνι Γ κάτω από τα κορδόνια Α και Β και πάνω από τη θηλιά που δημιουργήθηκε. Τραβήξτε τα 
κορδόνια για να σφίξετε τον κόμπο που βρίσκεται κοντά στο κούμπωμα.

2. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα, αλλά αντίστροφα. Περάστε το κορδόνι Δ πάνω από τα κορδόνια Α και Β και πίσω από το 
κορδόνι Γ, σχηματίζοντας ένα ανάποδο «Ρ» (q). Περάστε το κορδόνι Γ κάτω από τα κορδόνια Α και Β και μέσα από τη θηλιά που 
δημιουργήθηκε. Τραβήξτε και σφίξτε τον κόμπο.

3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2.
4. Όταν φτάσετε στο τέλος, σταματήστε να πλέκετε και κόψτε τις άκρες που περισσεύουν από τα κορδόνια. Βάλτε λίγη κόλλα  στις 

κομμένες άκρες για να παραμείνουν σταθερές και να μην ξεφτίσουν. Η κόλλα θα γίνει διαφανής μόλις στεγνώσει πλήρως. Σε 
περίπτωση που η κόλλα δημιουργήσει κοφτερές άκρες μόλις στεγνώσει, χρησιμοποιήστε ένα ψαλίδι για να τις κόψετε. Το βραχιόλι 
σας είναι έτοιμο!

Δ. ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΨΑΡΟΚΟΚΑΛΟ
1. Μόλις φτιάξετε τη βάση, περάστε το κορδόνι Γ πάνω από το κορδόνι Α και πίσω από το κορδόνι Β. Μετά, περάστε το κορδόνι Δ πάνω από 

τα κορδόνια Β και Γ και κάτω από το κορδόνι Α. Τραβήξτε τις θηλιές που σχηματίστηκαν στο πάνω μέρος του βραχιολιού.
2. Περάστε το κορδόνι Δ πάνω από το κορδόνι Α και πίσω από το κορδόνι Β. Περάστε το κορδόνι Γ πάνω από τα κορδόνια Β και Δ και κάτω 

από το κορδόνι Α. Τραβήξτε τις θηλιές που σχηματίστηκαν στο πάνω μέρος του βραχιολιού.
3. Όταν φτάσετε στο τέλος, περάστε το κορδόνι Δ πάνω από τα κορδόνια Α και Β φτιάχνοντας μία θηλιά στα αριστερά. Περάστε το κορδόνι Γ 

πάνω από το κορδόνι Δ και κάτω από τα κορδόνια Α και Β και μέσα από την αριστερή θηλιά. Τραβήξτε και σφίξτε τον κόμπο.
4. Κόψτε τις άκρες που περισσεύουν και βάλτε λίγη κόλλα πάνω τους.

Ε. ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΟΧΙΑ
1. Μόλις φτιάξετε τη βάση, περάστε το κορδόνι Γ πάνω από το κορδόνι Α και κάτω από το κορδόνι Β, σχηματίζοντας το ανάποδο γράμμα «Ρ» (q).
2. Περάστε το κορδόνι Δ κάτω από το κορδόνι Γ , πάνω από τα κορδόνια Β και Γ και κάτω από το ανάποδο «Ρ» (q).  Τραβήξτε τις κλωστές για να 

ανέβουν προς τα πάνω οι θηλιές που σχηματίζονται.
3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα, αλλά αντίστροφα. Περάστε το κορδόνι Γ πάνω από το κορδόνι Β και κάτω από το κορδόνι Α, σχηματίζοντας 

το γράμμα «Ρ». Περάστε το κορδόνι Δ κάτω από το κορδόνι Γ, πάνω από τα κορδόνια  Α και Γ και κάτω από το γράμμα «Ρ». Τραβήξτε τα 
κορδόνια για να σφίξετε τον κόμπο. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3, ώσπου να φτάσετε μέχρι το άλλο κούμπωμα. Συμβουλή: Να τραβάτε τα κορδόνια 
για να ανεβαίνουν οι θηλιές προς τα πάνω.

4.Όταν φτάσετε στο τέλος, κόψτε τις άκρες και βάλτε λίγη κόλλα πάνω τους.
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ΣΤ. ΦΤΙΑΞΤΕ ΕΝΑ ΡΟΛΟΪ!
1. Αφαιρέστε το μονωτικό κλιπ από το ψηφιακό ρολόι. Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία, χρησιμοποιώντας ένα συνδετήρα. Πατήστε το Β για να 

δείτε τις διάφορες λειτουργίες. Υπάρχουν δύο λειτουργίες: η Ώρα και η Ημερομηνία. Όταν ανάβει η ένδειξη ώρας, είστε στη σωστή λειτουργία για 
να τη ρυθμίσετε. Οι ώρες είναι πρώτες και μετά ακολουθούν τα λεπτά. Πατήστε το Α για να μετακινηθείτε στα νούμερα και το C για να 
προχωρήσετε. Η ημερομηνία μπορεί να ρυθμιστεί κατά τον ίδιο τρόπο.

2. Μετακινήστε τη λουλουδένια θήκη στη μέση του βραχιολιού. Συμβουλή: Να κρατάτε πάντα το πάνω κούμπωμα και να τραβάτε τη θήκη προς το 
κούμπωμα που έχετε βάλει την κόλλα.

3. Βάλτε το ψηφιακό ρολόι μέσα στη θήκη.
4. Συγχαρητήρια! Το υφαντό ρολόι σας είναι έτοιμο!
Μπορείτε να αλλάξετε την όψη του ρολογιού σας απλά με το να αλλάξετε βραχιόλι. Μπορείτε να φορέσετε τα βραχιόλια και χωρίς ρολόι!
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