
Χειροποίητο
πορτοφόλι
Ο Μονόκερός

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α. Περιεχόμενα
1 σετ έτοιμων λευκών κομματιών
δερματίνης, 1 σετ έτοιμων ροζ κομματιών
δερματίνης, 2 πλαστικές βελόνες, 1 καρούλι
ασημί κορδόνι, 5 καρούλια χρωματιστού
νήματος, 1 κουμπί και λεπτομερείς οδηγίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - ΜΙΚΡΆ ΚΟΜΜΆΤΙΑ.
ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΆΤΩ ΤΩΝ 3 ΕΤΏΝ.

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

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 επικοινωνήσετε 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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Β. Κέντημα

Γ. Πώς να περάσετε το νήμα στη βελόνα

Δ. Ράψιμο

Δ. Ράψιμο

Ε. Φτιάξτε το πορτοφόλι

ΣΤ. Φτιάξτε το κέρατο του μονόκερου

Ε. Φτιάξτε το πορτοφόλι Ζ. Φτιάξτε τη χαίτη και την ουρά του μονόκερου

Η. Προσθέστε το κουμπί

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα για 3 βασικές ραφές που χρησιμοποιούνται στο κέντημα. Οι μαύρες γραμμές δείχνουν το
μονοπάτι της βελόνας στο μπροστινό μέρος της δερματίνης και οι γκρίζες παύλες δείχνουν το μονοπάτι στο πίσω μέρος. Το
πορτοκαλί δείχνει πώς θα φαίνεται η τελική βελονιά. Ταιριάξτε τον αριθμό βελονιάς με τον αντίστοιχο αριθμό ραφής όπως
περιγράφεται στο διάγραμμα στα δεξιά. Κάντε το πορτοφόλι σας ακόμα πιο όμορφο με αυτόν τον μοναδικό συνδυασμό
διαφορετικών κεντημάτων!

1. Εδώ είναι ένας εύκολος τρόπος για να περάσετε κατευθείαν την άκρη του νήματος στη βελόνα. Διπλώστε το νήμα σφιχτά γύρω
από το μάτι της βελόνας. Μόλις τοποθετηθεί στη θέση του, πιέστε το νήμα σταθερά γύρω από τη βελόνα με τον αριστερό
αντίχειρα και τον δείκτη σας.
2. Τραβήξτε τη βελόνα από το νήμα. Συνεχίστε να κρατάτε το νήμα σφιχτά με τον αριστερό σας αντίχειρα και τον δείκτη. Τώρα
έχετε ένα απλό διπλωμένο κομμάτι νήματος στο χέρι σας.
3. Σπρώξτε το διπλωμένο άκρο μέσα στο μάτι της βελόνας.

4. Τώρα είναι έτοιμη. Το νήμα είναι πλέον περασμένο στη βελόνα.

Αυτή είναι μια τεχνική ραψίματος σχεδιασμένη ειδικά για την κατασκευή δερμάτινης χειροτεχνίας. Θα χρειαστείτε 2 πλαστικές
βελόνες γι' αυτή τη διαδικασία.
(1) Πρώτον, υπολογίστε το απαιτούμενο μήκος του ασημένιου κορδονιού μετρώντας τη ραφή (η γραμμή κατά μήκος της οποίας θα
ραφτεί το πορτοφόλι) και πολλαπλασιάστε το επί 4. Στη συνέχεια, περάστε κάθε άκρο του ασημένιου κορδονιού μέσα από τις 2
πλαστικές βελόνες που παρέχονται.

(2) Αυτό το διάγραμμα αποτελεί μια εγκάρσια τομή των κομματιών που ενώνονται μαζί. Αφού ξεκινήσετε το ράψιμο περνώντας τη
βελόνα μέσα από την πρώτη τρύπα, βεβαιωθείτε ότι το μήκος του νήματος είναι το ίδιο σε κάθε πλευρά. Στη συνέχεια, περάστε
τις δύο βελόνες στην επόμενη τρύπα από αντίθετες πλευρές.
(3) Συνεχίστε το ράψιμο χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική. Τραβήξτε το ασημένιο κορδόνι σφιχτά μετά από κάθε τρύπα μέχρι να
φτάσετε στο τέλος της ραφής.
(4) Αφού ολοκληρωθεί η ραφή, κάντε 2 ράμματα προς την αντίθετη κατεύθυνση και ασφαλίστε τα με έναν κόμπο. Τέλος, υπό την
επίβλεψη ενός ενήλικα, κόψτε το ασημένιο κορδόνι που περισσεύει με ένα ψαλίδι.

(1) Το έτοιμο κομμάτι δερματίνης έχει μια γυαλιστερή πλευρά. Η γυαλιστερή πλευρά απεικονίζεται με μια πιο φωτεινή απόχρωση.
Τοποθετήστε τα κομμάτια δερματίνης A και Γ όπως φαίνεται στην εικόνα έτσι ώστε κάθε τρύπα (A) να επικαλύπτεται με την
αντίστοιχή της, σε κάθε κομμάτι. Περάστε ένα ασημένιο κορδόνι μέσα στην τρύπα (A) και ξεκινήστε το ράψιμο χρησιμοποιώντας
την τεχνική που αναφέρεται στο τμήμα Δ.
(2) Όταν φτάσετε στην τρύπα (B), που είναι μεγαλύτερη από τις άλλες τρύπες, προσθέστε το κομμάτι δερματίνης Δ (πόδια
μονόκερου) μεταξύ των κομματιών Α και Γ όπως φαίνεται στην εικόνα. Η τρύπα (B) πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα κομμάτια A, Γ
και Δ όπως φαίνεται στην εικόνα. Προσθέστε το δεύτερο τμήμα του κομματιού Δ μεταξύ των κομματιών δερματίνης Α και Γ όταν
φτάσετε στην τρύπα (Γ) και ολοκληρώστε τις υπόλοιπες βελονιές.

(3) Ολοκληρώστε το σώμα και το κεφάλι του μονόκερου, ράβοντας τα κομμάτια B και Γ μαζί χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική που
περιγράφεται στα βήματα 1-2 ξεκινώντας από την τρύπα (Δ). Θυμηθείτε να προσθέσετε τα κομμάτια Ε (πόδια μονόκερου) μεταξύ
των κομματιών στις τρύπες (Ε) και (ΣΤ) αντίστοιχα.
(4) Συνδέστε μεταξύ τους τα κομμάτια A, B και Γ όταν φτάσετε στην τρύπα (Ζ). Περάστε τη βελόνα από τις 4 στρώσεις της
δερματίνης με τη βοήθεια της πλαστικής βελόνας. Τραβήξτε σφιχτά και συνεχίστε τη ραφή για να ολοκληρώσετε το πορτοφόλι.
Ασφαλίστε με έναν κόμπο και κόψτε το νήμα που θα περισσέψει.

(1) Πάρτε ένα χρωματιστό νήμα μήκους 40 εκατοστών και κόψτε το στη μέση. Ακολουθήστε τα βήματα στο τμήμα Γ για να
περάσετε το νήμα στη βελόνα. Αρχίστε με την πρώτη τρύπα κάτω από το αυτί του μονόκερου. Περάστε τη βελόνα μέσα και στη
συνέχεια έξω από την ίδια τρύπα για να σχηματίσετε μια θηλιά.
(2) Αφαιρέστε τη βελόνα. Περάστε και τις 4 άκρες μέσα στη θηλιά και τραβήξτε δυνατά. Επαναλάβετε τα βήματα 1-2 με άλλα
χρωματιστά νήματα για να ολοκληρώσετε τη χαίτη του μονόκερου.
(3) Για την ουρά του μονόκερου πάρτε ένα νήμα μήκους 60 εκατοστών ανά χρώμα και κόψτε το σε 3 ίσα κομμάτια.
Χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική όπως στα βήματα 1-2 για να φτιάξετε την ουρά. Μπορείτε να ξεμπλέξετε τα νήματα για να κάνετε
μια κυματιστή ουρά και μια χαίτη.

Χρησιμοποιήστε το ασημένιο κορδόνι για να διακοσμήσετε το κέρατο του μονόκερου με τις βελονιές όπως περιγράφονται παραπάνω.

(1) Περάστε στη βελόνα ένα ασημένιο κορδόνι μήκους 25 εκατοστών και κάντε έναν κόμπο στη μια άκρη. Στη συνέχεια, περάστε
το κουμπί στη λευκή πλευρά του σώματος του μονόκερου, ευθυγραμμίζοντας τις τρύπες του κουμπιού με τις τρύπες στη μέση της
λευκής δερματίνης. Περάστε τη βελόνα μέσα σε μία από τις τρύπες του κουμπιού από την πίσω πλευρά, φροντίζοντας να
τραβήξετε το ασημένιο κορδόνι μέχρι να δημιουργηθούν δυνατοί κόμποι.
(2) Ακολουθήστε τις βελονιές που απεικονίζονται για να ασφαλίσετε το κουμπί.
(3) Βγάλτε το ασημένιο κορδόνι κάτω από το κουμπί 1-2 φορές και ασφαλίστε με έναν κόμπο. Κόψτε αυτό που θα περισσέψει. Το
χειροποίητο πορτοφόλι είναι έτοιμο!
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