
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
4 μακέτες κουτιών για δώρα, 2 πλαστικές βελόνες, 5 κουβαρίστρες με χρωματιστή κλωστή, ταμπελάκια και λεπτομερείς οδηγίες.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ

1. Καμπύλη Βελονιά
Η καμπύλη βελονιά είναι η πιο βασική βελονιά που χρησιμοποιείται στο 
ράψιμο και στο κέντημα. Δημιουργεί διακεκομμένες γραμμές πάνω στο 
κέντημα.

2. Ανάποδη Βελονιά
Η ανάποδη βελονιά είναι επίσης μία βασική βελονιά που χρησιμοποι-
είται στο ράψιμο στο χέρι και στο κέντημα. Δημιουργεί πιο γερές ραφές 
και είναι ότι πιο κοντινό υπάρχει στο ράψιμο που γίνεται με τη μηχανή.

3. Σταυροβελονιά
Η σταυροβελονιά έχει πάρει το όνομά της από το σχήμα Χ που δημιουρ-
γεί. Αυτή η απλή βελονιά είναι η βασική τεχνική που χρησιμοποιείται 
στις δραστηριότητες εδώ.

4. Διακεκομμένη Σταυροβελονιά
Η διακεκομμένη σταυροβελονιά είναι μια παραλλαγή της σταυροβελο-
νιάς. Το αποτέλεσμα θα μοιάζει με ανεξάρτητους σταυρούς.

5. Σμυρνέικος Σταυρός
Ο Σμυρνέικος σταυρός είναι γνωστός ως διπλή σταυροβελονιά. Ουσια-
στικά δημιουργείται εναλλάσσοντας δύο σταυροβελονιές.

Γ. ΚΕΝΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΔΩΡΟΥ

Κάθε μακέτα κουτιού δώρου είναι ειδικά σχεδιασμένη με ήδη κομμένες τρύπες κεντήματος, τυπωμένα μοτίβα κεντήματος και χρώματα κλωστής. Μπο-
ρείς να επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις άλλα χρώματα κλωστής για να κεντήσεις πάνω από τις ήδη τυπωμένες γραμμές κεντήματος, αν θέλεις. Θα δούμε 
μαζί τις τεχνικές κεντήματος για τα Κουτιά Α και Β ώστε να εξοικειωθείς με τις διαδικασίες. Στη συνέχεια, μπορείς να κεντήσεις τα Κουτιά Γ και Δ μόνη σου 
χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική.
Κουτί Δώρου Α
Για να ξεκινήσεις, κόψε 60εκ κλωστή και πέρνα τη μέσα από το μάτι της βελόνας. Δέσε έναν διπλό κόμπο στην πιο μακριά άκρη. Ακολούθησε τα βήματα 
που απεικονίζονται στο Τμήμα Β, χρησιμοποιώντας καμπύλες βελονιές (Β1), ανάποδες βελονιές (Β2) και σταυροβελονιές (Β3) για να δημιουργήσεις τα 
σχήματα που είναι σαν κεράσι και τις γωνίες πάνω στο κουτί. Όταν κοντεύει να σου τελειώσει το νήμα, ή έχεις τελειώσει με το κέντημα, δέσε άλλον ένα 
διπλό κόμπο πάνω στην κάτω πλευρά της μακέτας και κόψε την κλωστή που περισσεύει. Πέρνα στη βελόνα ένα νέο κομμάτι κλωστής για να συνεχίσεις. 
Είναι πιο εύκολο να τελειώσεις με όλα τα σημεία που έχεις να κεντήσεις με ένα χρώμα πριν ξεκινήσεις να κεντάς τα υπόλοιπα σημεία με ένα άλλο.
Συμβουλές: Για τις σταυροβελονιές, δουλεύοντας από την ίδια κατεύθυνση μπορείς να δημιουργήσεις μια πιο λεία όψη και με μεγαλύτερη συνοχή.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια. Όχι για 
Παιδιά κάτω των 3 ετών. Οι Πλαστικές Βελόνες 
Έχουν Αιχμηρή Άκρη Για Λειτουργικούς Σκοπούς

ΠΡΟΣΟΧΗ!Κουτιά Κέντημα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ     Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίηση σας όσον αφορά το προϊόν είναι σημαντική για μας. Σε περίπτωση που 
έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις, ή βρείτε κάποια κομμάτια αυτού του σετ να λείπουν ή να είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μην διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου η διεύθυνση είναι τυπωμένη στη συσκευασία. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι να επικοινω-
νήσετε με την ομάδα υποστήριξης προώθησης του προϊόντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Email): infodesk@4M-IND.com, Φαξ: (852)25911566, Τηλ: 
(852)28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM
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Κουτί Δώρου Β, Γ και Δ
Αυτό το κουτί θα πρέπει να κεντηθεί με ανάποδες βελονιές (Β2), διακεκομμένες σταυροβελονιές (Β4), και Σμυρνέικους σταυρούς (Β5) για να δημιουργη-
θεί το διακοσμητικό σχέδιο. Για να φτιάξεις το σχέδιο που είναι σαν δίχτυ στα πλαϊνά, τελείωσε πρώτα με τις ανάποδες βελονιές, και μετά κάνε διακεκομ-
μένες σταυροβελονιές πάνω από τις ανάποδες βελονιές.
Χρησιμοποίησε παρόμοιες τεχνικές για να δημιουργήσεις μια όμορφη καρδιά, μια πεταλούδα και ένα λουλούδι πάνω στα Κουτιά Γ και Δ.

Δ. ΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΩΡΟΥ
Δίπλωσε απαλά τις μακέτες κατά μήκος των διακεκομμένων γραμμών για να καθορίσεις το σχήμα. Ακολούθησε βήμα-βήμα τις εικόνες από κάτω για 
να διπλώσεις τα κουτιά δώρου σε διάφορα σχήματα. Χρησιμοποίησέ τα σαν κουτιά δώρου για να βάλεις μέσα ξεχωριστά δώρα για τους φίλους και την 
οικογένειά σου, ή σαν μπιζουτιέρες για να βάζεις μέσα τα κοσμήματά σου.

Ε. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΑΜΠΕΛΑΚΙ
Στη συσκευασία σου περιλαμβάνονται επίσης μερικά πολύ χρήσιμα ταμπελάκια. Δημιούργησε κεντήματα και γράψε τα μηνύματά σου πάνω στα ταμπε-
λάκια. Κόλλησέ τα στα κουτιά δώρου που έφτιαξες για να τα κάνεις ακόμη πιο ξεχωριστά!
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