
Kατασκευής κούκλας Μπαλαρίνα

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού αρχίσετε.
Προορίζεται για παιδιά ηλικίας 5 ετών και πάνω.
Ψαλίδι απαιτείται (δεν συμπεριλαμβάνεται). Βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα συστήνονται.
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B. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 μαλακό σώμα κούκλας, μαλλί, δαντέλλα, κορδέλλα, πιστοποιητικό γέννησης, κόλλα, πατρόν προσώπου, μολύβια χρώματος,
διπλή κολλητική ταινία και λεπτομερής οδηγίες. (Αυτό το σετ περιέχει 4 διαφορετικές κορδέλλες: κορδέλλα παπουτσιών πλάτους 7mm
κορδέλλα για μαλλιά πλάτους 3mm κορδέλλα για ζώνη πλάτους 10mm κορδέλλα για κολάν πλάτους 25mm)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πνιγμού-μικρά κομμάτια.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

D. ΟΔΗΓΙΕΣ
1.Κόψτε 40 εκατ. μαλλί. Κρατήστε τον δείκτη, τον μέσο και τον παράμεσο του χεριού σας και αρχίστε να τυλίγετε το μαλλί γύρω
τους χαλαρά. Κατόπιν γλιστρήστε το μαλλί από τα δάχτυλά σας και βγάλτε το.
2.Κόψτε 4 κοντά κομμάτια μαλλιού 9cm σε μάκρος. Χρησιμοποιήστε ένα για να το δέσετε γύρω από τη μέση του μαλλιού που
τυλίξατε (το υπόλοιπο των 3 κομματιών θα χρησιμοποιηθεί στο βήμα 9 και στο βήμα 13). Δέστε διπλούς κόμπους γύρω από
τη δέσμη μαλλιού όπως φαίνεται στο σχήμα.
3.Κόψτε και ανοίξτε τις δύο άκρες των βρόχων.
4.Κόψτε τις άκρες για να τις τακτοποιήσετε.
5.Βάλτε λίγη κόλλα στο κεφάλι της κούκλας εκεί όπου θα θέλατε την φράντζα.
6.Τοποθετήστε την φράντζα, που φτιάξατε στα βήματα 1-4, επάνω στην κόλλα στο κεφάλι της κούκλας. Η φράντζα είνα
ι τώρα έτοιμη.
7.Τυλίξτε το υπόλοιπο μαλλί γύρω από ένα βιβλίο όπως φαίνεται στο διάγραμμα. (Το μέγεθος του βιβλίου να είναι περίπου
16cm στο μήκος)
8.Απαλά γλιστρήστε το μαλλί από το βιβλίο και βγάλτε το.
9.Χρησιμοποιήστε δύο κομμάτια μαλλιού (9cm σε μάκρος) που κόψατε στο βήμα 2 και δέστε τα γύρω από τις δύο άκρες του
μαλλιού που τυλίξατε όπως φαίνεται στο σχήμα.

10.Εφαρμόστε κόλλα στο πίσω μέρος του κεφαλιού ομοιόμορφα όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
11.Τοποθετήστε το τυλιγμένο μαλλί που φτιάξατε στο βήμα 9 πάνω στην κόλλα για να διαμορφώσετε τα μαλλιά.
12.Για να καταστήσετε τα μαλλιά τακτοποιημένα, φτιάξτε τα ομοιόμορφα και κρατήστε τα στη θέση τους έως ότου αρχίσει να

στεγνώνει η κόλλα.
1 .Κολλήστε το υπόλοιπο κομμάτι μαλλιού 9εκ που έχει απομείνει, το οποίο φτιάξατε στο βήμα 2, στη μέση των μαλλιών για να
δημιουργήσετε μια χωρίστρα. Κόψτε τις άκρες του μαλλιού όπως επιθυμείται.
.Δέστε ένα κομμάτι κορδέλα μαλλιού γύρω από κάθε κοτσίδα για να τελειώσετε τα μαλλιά.
.Βάλτε την κορδέλα κολάν πάνω από το στήθος της κούκλας και κόψτε την για να ταιριάζει όπως δείχνει το διάγραμμα. Κολλήστε
την κορδέλα πάνω στο στήθος της κούκλας για να δημιουργήσετε το επάνω ρούχο από κολάν, επαναλάβετε τα ίδια βήματα στο
πίσω μέρος της κούκλας για ολοκληρώσετε το κολάν.
. Πάρτε ένα κομμάτι διπλής κολλητικής ταινίας.

17.Κολλήστε την γύρω από τη μέση
18.Διπλώστε τη δαντέλλα κατά το ήμισυ κατά μήκος, καθιστώντας το κορυφαίο στρώμα ελαφρώς πιο κοντό από το χαμηλότερο
στρώμα, με την καλή πλευρά να δείχνει προς τα κάτω.
19.Τοποθετήστε τη δαντέλλα επάνω στην διπλής όψης ταινία, κάνοντας ομοιόμορφες πτυχές γύρω από τη μέση για να
δημιουργήσετε μια φούστα μπαλαρίνας.
20.Χρησιμοποιήστε ένα άλλο κομμάτι κολλητικής ταινίας για να το κολλήσετε επάνω στο πίσω μέρος της κορδέλλας ζώνης.
21.Κολλήστε την κορδέλλα ζώνης γύρω από τη μέση όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
22.Κόψτε και πετάξτε το υπόλλειμμα κορδέλλας. Η φούστα μπαλαρίνας είναι τώρα έτοιμη.
23.Κόψτε την κορδέλλα παπουτσιών στη μέση. Ένα κομμάτι για κάθε παπούτσι μπαλαρίνας. Τοποθετήστε τη διπλή κολλητική
ταινία γύρω από την άκρη του ποδιού.
24.Τοποθετήστε τη μέση της κορδέλλας στην ταινία (όπως φαίνεται στο διάγραμμα) και τυλίξτε τα δύο μισά της κορδέλλας σε
διαγώνιες κατευθύνσεις γύρω από την άκρη του ποδιού. Τυλίξτε κάθε μισό γύρω από την άκρη 2 φορές.
25.Διασχίστε την κορδέλλα πάνω από το πόδι και δέστε όπως φαίνεται στο διάγραμμα.
26.Κάνετε ένα τόξο και προσαρμόστε το ομοιόμορφα.
27.Κόψτε τις άκρες της κορδέλλας.
28.Επαναλάβετε τα ίδια βήματα στο άλλο πόδι.
29.Χρησιμοποιήστε το πατρόν προσώπου που παρέχεται και τοποθετήστε το στο πρόσωπο της κούκλας, χρησιμοποιήστε τα
χρωματιστά μολύβια για να κάνετε τα μάτια μπλε και τα χείλια ροζ.
30.Θα μοιάζει έτσι αφού εφαρμόσετε λίγο χρώμα.
31.Η μπαλαρίνα σας είναι τώρα έτοιμη! Σας υπενθυμίζουμε να της δόσετε ένα όνομα επάνω στο επίσημο πιστοποιητικό
γέννησης της.
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