
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
1 τελάρο κεντήματος, 3 φύλλα καμβά για κέντημα, 2 πρότυπα περιγράμματος, 2 πλαστικές βελόνες κεντήματος, 6 
καρούλια με χρωματιστό νήμα για κέντημα, υλικό για γέμισμα μαξιλαριού και λεπτομερείς οδηγίες.
Β. ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Παρακάτω θα βρεις τις 10 βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα κεντήματα. Οι μαύρες γραμμές 
δείχνουν την πορεία της βελόνας στο μπροστινό μέρος του καμβά και οι γκρίζες διακεκομένες γραμμές δείχνουν την 
πορεία της στο πίσω μέρος. Το πορτοκαλί κομμάτι δείχνει πως θα είναι το αποτέλεσμα με το νήμα. Χρησιμοποίησε ένα 
από τα φύλλα καμβά για να εξασκηθείς για το κέντημά σου! Οι πλαστικές βελόνες κεντήματος και τα φύλλα καμβά 
που θα βρεις στη συσκευασία είναι πολύ εύκολο να τα χειριστεί κάποιος για πρώτη φορά, και θα σε βοηθήσουν να 
μάθεις τις τεχνικές για να δημιουργήσεις και άλλα κεντήματα στο μέλλον.

1.Καμπύλη βελονιά
Η καμπύλη βελονιά είναι η πιο βασική τεχνική που χρη-
σιμοποιείται στο ράψιμο στο χέρι και στο κέντημα. Αυτή η 
απλή τεχνική θα χρησιμοποιηθεί πολύ στα κεντήματά μας. 

3. Βελονιά της κουμπότρυπας
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται κυρίως για να ενισχύσει τις 
άκρες σκληρών υλικών. Παραδοσιακά χρησιμοποιείται στις 
άκρες των κουβερτών.

5. Αλυσίδα βελονιά
Αυτή είναι μια πολύ παλιά τεχνική που χρησιμοποιεί μια 
σειρά από βελονιάσματα με θηλιές για να δημιουργηθεί 
ένα σχέδιο σαν αλυσίδα.

7. Αλυσίδα μαργαρίτα
Αυτή η τεχνική είναι γνωστή και ως σπασμένη αλυσίδα. 
Είναι μία βελονιά που δημιουργεί θηλιά η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνη της ή συνδυαστικά. Αυτή χρησιμοποι-
είται συχνά σε σχέδια μικρών λουλουδιών και πετάλων. 

9. Βελονιά πούπουλο
Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για τη δημιουργία αμπελιών 
και κλαδιών – οπουδήποτε χρειάζεσαι κάποιου είδους 
βλαστού.

2. Στριφτή βελονιά
Αυτή η τεχνική είναι ιδανική για τη δημιουργία σχεδίων με 
λουλούδια και αμπελιών. Θα τη χρησιμοποιήσουμε κυρίως 
για το περίγραμμα. 

4. Βελονιά ψαροκόκκαλο
Η βελονιά ψαροκόκκαλο συνήθως χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία διακοσμητικής μπορντούρας.

6. Γαλλικός κόμπος
Ο Γαλλικός κόμπος είναι ένα βασικό στοιχείο που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί κατ’επανάληψη για να δημιουργηθούν 
γραμμές και σχήματα ή για γέμισμα ενός σημείου του 
κεντήματος με πουά ή βούλες.

8. Βελονιά Υ
Αυτή η βελονιά είναι ένα είδος ανοιχτής θηλιάς πολύ 
εύκολη στη δημιουργία της και μοιάζει ακριβώς όπως το 
γράμμα Υ.

10. Σταυροβελονιά
Η σταυροβελονιά έχει πάρει το όνομά της από το σχήμα Χ 
που σχηματίζει.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΗΜΑ 
ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ

Δ. ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ Ή ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΣΑΝΤΑ
1. Βάλε δύο φύλλα καμβά το ένα ακριβώς πάνω στο άλλο, με τις πλευρές που έχουν το κέντημα να ακουμπούν 
μεταξύ τους. Χρησιμοποίησε τη στριφτή βελονιά για να ενώσεις τρεις πλευρές (δεξιά, αριστερή και κάτω), αφήνοντας 
την επάνω ανοιχτή. 2. Όταν τελειώσεις γύρνα στον καμβά-τσέπη το μέσα-έξω, έτσι ώστε το κέντημα να είναι στην 
έξω πλευρά και οι ραφές στη μέσα.μ3. Για να φτιάξεις ένα μικρό μαξιλάρι βάλε μέσα στην τσέπη που δημιούργησες 
το υλικό γεμίσματος μαξιλαριού που θα βρείς στη συσκευασία και ράψε το πάνω μέρος για να το ολοκληρώσεις. Για 
να φτιάξεις μία μικρή τσάντα, ράψε τις άκρες μιας κορδέλας ή σπάγγου (δεν περιλαμβάνεται) στις επάνω άκρες της 
τσέπης. 

Γ. ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ
1.Τοποθέτησε ένα λευκό φύλλο καμβά και το πρότυπο της πεταλούδας πάνω από το εσωτερικό στεφάνι του τελάρου 
όπως απεικονίζεται, μετά πέρνα το εξωτερικό στεφάνι του τελάρου από πάνω με την άκρη του στεφανιού που έχει το 
σχέδιο να κοιτάζει προς τα πάνω. Σφίξε τη βίδα που βρίσκεται στο εξωτερικό στεφάνι και τράβα απαλά τις άκρες του 
καμβά για να τεντώσει. Κράτα τον καμβά έτσι ώστε η ύφανσή του να σχηματίζει ένα σχέδιο «Τ» και όχι «Χ». 

2. Διάλεξε ένα από τα χρωματιστά νήματα και κόψε ένα κομμάτι μήκους περίπου 60εκ. Πέρασέ το μέσα από το μάτι 
της βελόνας και κάνε έναν κόμπο στην άκρη του νήματος. Χρησιμοποιώντας τη στριφτή βελονιά ξεκίνα να κεντάς το 
περίγραμμα της πεταλούδας. Αφού τελειώσεις με το περίγραμμα αφαίρεσε το χάρτινο πρότυπο. Τώρα είσαι έτοιμη να 
κεντήσεις τα φτερά της πεταλούδας!

3. Ακολουθώντας το διάγραμμα που ακολουθέι και τις τεχνικές που αναφέρονται στο Βήμα Β, μπορείς να γεμίσεις τα 
φτερά της πεταλούδας με τα σχέδια που υπάρχουν στο πρότυπο ή να δημιουργήσεις τον δικό σου συνδυασμό σχε-
δίων. Όταν τελειώσεις, βγάλε τον καμβά από το τελάρο και πρόσθεσε μπορντούρα ή διακοσμητικά κεντήματα γύρω 
από την πεταλούδα σου. Για να εκθέσεις το δημιούργημά σου απλά βάλ’το στο τελάρο και κρέμασέ το, ή ακολούθησε 
το επόμενο βήμα για να φτιάξεις ένα μικρό μαξιλάρι ή μια μικρή τσάντα με δύο φύλλα καμβά. Η συσκευασία επίσης 
περιέχει ένα πρότυπο για να κεντήσεις μια κουκουβάγια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ: Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περί-
πτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή αν διαπιστώσετε πως κάποια κομμάτια αυτής της συσκευασίας λείπουν ή είναι 
ελαττωματικά, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται 
στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο
Email: infodesk@4m-ind.com, Fax: (852) 28936241, Web site: www.4m-ind.com.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Όχι για παιδιά κάτω
των 3 ετών. Οι πλαστικές βελόνες
έχουν αιχμηρές άκρες για λειτουργικούς 
σκοπούς.


