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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά 
κομμάτια. Δεν είναι κατάλληλο για 
παιδιά κάτω των 3 ετών. Τα σκου-
λαρίκια έχουν αιχμηρές άκρες για 
λειτουργικούς σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΚΕΚΑΚΙΑ ΜΕ ΓΚΛΙΤΕΡ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού ξεκινήσετε. 2. Είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών υπό επίβλεψη ενήλικα.  3. Απαιτείται η χρήση 
φούρνου για να ολοκληρώσετε αυτή την κατασκευή, επομένως απαιτείται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα. Μην αγγίζετε τα κεκάκια όσο είναι ακόμη ζεστά. 4. Αυτή η 
συσκευασία και το τελικό της προϊόν περιέχουν μικρά κομμάτια, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε το προϊόν μακριά 
από παιδιά κάτω των 3 ετών. 5. Τα σκουλαρίκια έχουν αιχμηρές άκρες για λειτουργικούς σκοπούς. Να γίνεται χρήση μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.

1. ΧΡΩΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Κάθε φύλλο με έτοιμα σχέδια έχει μία λεία και μία ανώμαλη επιφάνεια. 
Χρωματίστε τα σχέδια που βρίσκονται στην ανώμαλη επιφάνεια χρησιμοποι-
ώντας τα χρωματιστά μολύβια της συσκευασίας. Μπορείτε να χρωματίσετε 
τα κεκάκια χρησιμοποιώντας τα δικά σας χρωματιστά μολύβια για να κάνετε 
τα σχήματα ακόμα πιο πολύχρωμα. Να θυμάστε ότι τα χρώματα θα γίνουν 
πιο σκούρα και πιο έντονα αφότου ψηθούν και συρρικνωθούν τα σχήματα. 

2. ΨΗΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΕΚΑΚΙΑ 
Όταν θα έχετε τελειώσει τον χρωματισμό των σχημάτων, ζητήστε από έναν 
ενήλικα να τα ψήσει μαζί σας. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160 οC και 
τοποθετήστε ένα αλουμινόχαρτο ή ένα χαρτί ψησίματος  σε έναν δίσκο 
ψησίματος. Τοποθετήστε τα σχέδια μέσα στον δίσκο με τη χρωματισμένη 
πλευρά να κοιτάει προς τα πάνω. Σιγουρευτείτε ότι αφήσατε μία απόσταση 
2 εκ. ανάμεσα σε κάθε σχέδιο, έτσι ώστε να μην κολλήσουν. Τοποθετήστε 
τον δίσκο μέσα στον φούρνο και παρατηρήστε τα σχήματα να μικραίνουν 
και να γίνονται επίπεδα! Μόλις πάρουν αυτή την επίπεδη μορφή, ψήστε τα 
για άλλα 30 δευτερόλεπτα προτού τα βγάλετε προσεκτικά από τον φούρνο. 
Ολόκληρη η διαδικασία συρρίκνωσης διαρκεί περίπου 2-4 λεπτά. Τα τελικά 
ψημένα σχήματα θα είναι πιο παχιά και περίπου το ένα πέμπτο του αρχικού 
τους μεγέθους. Αποφύγετε να τα ψήσετε για περισσότερη ώρα, καθώς θα 
παραμορφωθούν τα σχέδια και οι άκρες τους θα κιτρινίσουν. Μετά το ψήσι-
μο, αφήστε τα σχήματα να κρυώσουν. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα βαρύ 
βιβλίο πάνω τους για να γίνουν τα σχήματα πιο επίπεδα. Όταν κρυώσουν, 
είναι έτοιμα για να φτιάξετε τα κοσμήματά σας. 

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Προτού μετατρέψετε τα συρρικνωμένα σχήματα σε κοσμήματα, μπορείτε να 
προσθέσετε λίγο γκλίτερ στην ανώμαλη επιφάνεια.  Προσθέστε τους κρί-
κους στα σχήματα για να τα κάνετε κοσμήματα, ακολουθώντας τις παρακάτω 
οδηγίες για τα αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Μπορείτε 
να φτιάξετε 4 ζευγάρια σκουλαρίκια, 2 βραχιόλια και 2 μπρελόκ. Μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε και άλλα αξεσουάρ από το σπίτι για να φτιάξετε 
τη δική σας συλλογή με κοσμήματα με κεκάκια.
• Σκουλαρίκια
Διαλέξτε δύο κεκάκια και βάλτε στο καθένα από αυτά έναν γάντζο για να 
φτιάξετε ένα ζευγάρι ιδιαίτερων σκουλαρικιών.
• Βραχιόλια
Κόψτε το σκοινί που περιλαμβάνεται στη συσκευασία σε δύο μισά κομμάτια. 
Στο ένα σκοινί, περάστε μικρές χρωματιστές χάντρες και μετά τις 2 μεγάλες 
χάντρες με ένα κόσμημα κεκάκι ανάμεσά τους. Κάντε έναν διπλό κόμπο στις 
άκρες του σκοινιού για να τελειώσετε το όμορφο βραχιόλι σας.
• Μπρελόκ
Περάστε σε μία αλυσίδα με χάντρες ένα κόσμημα κεκάκι και ενώστε τις δύο 
άκρες της για να φτιάξετε ένα μπρελόκ.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
Ακολουθήστε τα βήματα όπως φαίνεται στο διάγραμμα, για να συναρμολο-
γήσετε τη δική σας βάση τοποθέτησης για κοσμήματα.
• Τοποθετήστε τα χάρτινα πετσετάκια πάνω στους δίσκους με το αντίστοιχο 
μέγεθος.
• Συναρμολογήστε όλους τους δίσκους μαζί όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
• Κουμπώστε την κάρτα με το κεκάκι στην κορυφή.
• Κρεμάστε όλα τα κοσμήματα κεκάκια στους γάντζους στις άκρες και τοπο-
θετήστε τα κοσμήματα που έχετε φτιάξει πάνω στους δίσκους για να ολοκλη-
ρώσετε τη βάση για κοσμήματα.

1 βάση τοποθέτησης για κοσμήματα, 30 φύλλα με έτοιμα σχέδια για κεκάκια, 4 χρωματιστά μολύβια, 1 χάρτινο πετσετάκι, 1 κάρτα κεκάκι, 2 αλυσίδες με χάντρες, 4 ζευγά-
ρια γάντζων για σκουλαρίκια, 1 σκοινί, 1 κόλλα με γκλίτερ, χρωματιστές χάντρες, κρίκοι και λεπτομερείς οδηγίες.
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