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Φτιάξτε τα δικά σας
ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ ΠΟΜ ΠΟΜ

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Με το δικό σας νήμα χρησιμοποιήστε τον μηχανισμό κατασκευής πομ πομ για να δημιουργήσετε πολλά ακόμη ζωάκια. Διακοσμήστε τα με
πολύχρωμες κορδέλες, τσόχινα σχέδια, χάντρες, κινούμενα μάτια, πλαστικές μύτες κτλ. Φτιάξτε περισσότερους λούτρινους φίλους με τις
δεξιότητες που μάθατε!

Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΕΝΑ ΖΩΑΚΙ ΠΟΜ ΠΟΜ

1. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν την έναρξη. Προτείνεται βοήθεια και επίβλεψη από ενήλικα.
2. Προορίζεται για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω.
3. Αυτή η συσκευασία και το τελικό προϊόν της περιέχουν μικρά κομμάτια τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό εάν δεν
χρησιμοποιηθούν σωστά. Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.
4. Απαιτείται ένα ψαλίδι (δεν συμπεριλαμβάνεται) και πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικα.

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

1. Πάρτε το ροζ νήμα. Αναδιπλώστε και κρατήστε τον μηχανισμό πομ πομ και το νήμα στο ένα χέρι. Στη συνέχεια με το άλλο χέρι σας
τυλίξτε ολόκληρο το καρούλι με το ροζ νήμα. Χρησιμοποιήστε τις σκαλισμένες γραμμές ως οδηγό για να τυλίξετε ομοιόμορφα το νήμα
γύρω από τον μηχανισμό.
2. Κόψτε ένα κομμάτι 30 εκατοστών από το ροζ νήμα των 50 εκατοστών. Τυλίξτε το σφιχτά γύρω από το κέντρο του νήματος που είχε
τυλιχτεί πρωτύτερα και κάντε έναν διπλό κόμπο. Κρατήστε το ροζ νήμα των 20 εκατοστών για να φτιάξετε τη χαίτη του μονόκερου
αργότερα.
3. Κόψτε τις θηλιές και στις δύο πλευρές και αφαιρέστε τες προσεκτικά από τον μηχανισμό.
4. Για να φτιάξετε το νήμα πιο χνουδωτό κρατήστε το πομ πομ σταθερά με το ένα χέρι και με το άλλο χρησιμοποιήστε τις 2 πλαστικές
βελόνες για να διαχωρίσετε τις άκρες του νήματος σε πολλά κομμάτια.
5. Πάρτε το ψαλίδι και ψαλιδίστε γύρω γύρω το πομ πομ για να το κάνετε πιο στρογγυλό και λιγότερο μαλλιαρό. Κόψτε τις άκρες του πομ
πομ έως ότου η διάμετρός του να έχει περίπου 6 εκατοστά πλάτος.
6. Αφαιρέστε το νήμα από το κέντρο του μηχανισμού. Στη συνέχεια κολλήστε ένα μικρό άσπρο πομ πομ. Δοκιμάστε τα διαφορετικά σημεία
που μπορείτε να το τοποθετήσετε πριν εφαρμόσετε την κόλλα και οριστικοποιήσετε τη θέση του.
7. Βγάλτε και κολλήστε τα τσόχινα προσχέδια των αυτιών (ΣΤ1 και Ζ5). Κολλήστε τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά όπως φαίνεται στην
εικόνα.
8. Βάλτε τη δημιουργία σας σε ασφαλές μέρος και αφήστε την να στεγνώσει για 30 λεπτά. Η παραπάνω μέθοδος είναι μια βασική τεχνική
για να φτιάξετε όλα τα ζωάκια. Χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα νήματα για να δημιουργήσετε τα δικά σας απίθανα ζωάκια!

Τμήμα Α: 1 πλαστικός μηχανισμός κατασκευής πομ πομ, Τμήμα Β: 6 χρωματιστά νήματα, Τμήμα Γ: χρωματιστά τσόχινα προσχέδια, Τμήμα
Δ: 7 μικρά άσπρα πομ πομ, Τμήμα Ε: ένα κομμάτι ροζ υφάσματος, Τμήμα ΣΤ: 14 πλαστικά μάτια και 6 μύτες, Τμήμα Ζ: 2 πλαστικές
βελόνες, Τμήμα Η: κόλλα και λεπτομερείς οδηγίες.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΚΙ ΑΛΛΑ ΖΩΑΚΙΑ
Εκτός από τις βασικές τεχνικές που περιγράφονται στις προηγούμενες ενότητες, παρουσιάζονται και ειδικές δεξιότητες για να φτιάξετε κι άλλα ζωάκια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ:
Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή
ερωτήσεις, ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην 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 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ:
(852)25911566, Τηλ: (852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

©2019 4M INDUSTRIAL DEVELOPMENT LIMITED.  ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ.

ΣΚΥΛΟΣ:

ΚΟΛΛΑ

ΒΑΤΡΑΧΟΣ:

ΓΑΤΑ: 3 εκ.3 εκ.

ΜΟΝΟΚΕΡΟΣ:

ΑΛΕΠΟΥ:

Κουνέλι

Ε. ΑΦΗΣΤΕ ΤΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οι Πλαστικές Βελόνες Περιέχουν Αιχμηρά Σημεία.

Τα υλικά αυτής της συσκευασίας επαρκούν για να φτιάξετε 6 ζωάκια. Ξεκινήστε με το Κουνέλι και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την ίδια
τεχνική για να φτιάξετε και τα άλλα ζώα. Πριν ξεκινήσετε να φτιάχνετε τα ζώα, κόψτε ένα κομμάτι νήματος 50 εκατοστών από κάθε
καρούλι και ένα επιπλέον κομμάτι άσπρου νήματος 330 εκατοστών.

Χρησιμοποιήστε το μπλε νήμα και επαναλάβετε τα βήματα Γ1-Γ6.
Βγάλτε τα τσόχινα προσχέδια των αυτιών (Α1 και Ε1), κολλήστε τα
μεταξύ τους και στη συνέχεια κολλήστε τα στο πίσω μέρος του μπλε
πομ πομ. Κολλήστε τη γλώσσα (Ζ4) κάτω από το μικρότερο λευκό
πομ πομ. Βάλτε τη δημιουργία σας σε ασφαλές μέρος και αφήστε
την να στεγνώσει για 30 λεπτά. Μετά από αυτό, ο νέος φίλος σας θα
είναι έτοιμος για πολλές διασκεδαστικές περιπέτειες!

Κολλήστε 2 μικρά άσπρα πομ πομ πάνω στο πράσινο πομ πομ για να
φτιάξετε τα μάτια του βατράχου. Στη συνέχεια κολλήστε 2 πλαστικά
μάτια στο κάτω μέρος κάθε άσπρου πομ πομ όπως φαίνεται στην
εικόνα. Ψαλιδίστε το για να φτιάξετε το πρόσωπο του βατράχου
επίπεδο. Τέλος, κολλήστε τα τσόχινα προσχέδια του στόματος (B2
και Ζ2) στην επίπεδη περιοχή που μόλις δημιουργήσατε.

Κόψτε ένα κομμάτι 8 εκατοστών από το άσπρο νήμα των 50
εκατοστών. Κάντε 2 σφιχτούς κόμπους και στη συνέχεια κόψτε το
νήμα σε δύο κομμάτια όπως φαίνεται στην εικόνα. Διαχωρίστε τις
άκρες του νήματος και κολλήστε κάθε κόμπο σε κάθε πλευρά του
κίτρινου πομ πομ. Βγάλτε και κολλήστε τα τσόχινα προσχέδια των
αυτιών (ΣΤ2 και Ζ3). Η χαριτωμένη γατούλα σας έχει ολοκληρωθεί
και είναι έτοιμη να γίνει η καλύτερη φίλη σας!

Χρησιμοποιήστε το υπόλοιπο λευκό νήμα γι' αυτό το ζώο. Χρησιμοποιήστε 20 εκατοστά ροζ, κίτρινου και μπλε νήματος μαζί και κάντε έναν
κόμπο στη μέση. Διαχωρίστε τις άκρες του νήματος και κολλήστε τον κόμπο στο πίσω μέρος του άσπρου πομ πομ. Βγάλτε και κολλήστε
τα τσόχινα προσχέδια των αυτιών (Δ1 και Ζ1). Διπλώστε το ροζ κομμάτι υφάσματος για να φτιάξετε το κέρατο και κολλήσετε το στην
κορυφή του πομ πομ για να ολοκληρώσετε τον μονόκερό σας!

Αρχικά, τυλίξτε το άσπρο νήμα μήκους 330 εκατοστών γύρω από τον μηχανισμό κατασκευής πομ πομ. Στη συνέχεια τυλίξτε ολόκληρο το
καφέ νήμα και κάντε έναν διπλό κόμπο με το καφέ νήμα των 50 εκατοστών που κόψατε στην αρχή. Βγάλτε και κολλήστε τα τσόχινα
προσχέδια των αυτιών (B1 και Γ1). Τέλος, κολλήστε τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά για να ολοκληρώσετε την όμορφη αλεπού σας!ΚΟΛΛΑ
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