
Φτιάξτε το δικό σας
Κουτί για Μπιχλιμπίδια σε σχήμα μικρού κέικ
Διασκεδάστε φτιάχνοντας αυτό το όμορφο κουτί για μπιχλιμπίδια σε σχήμα μικρού κέικ. Είναι τέλειο για
να αποθηκεύετε τους μικρούς σας θησαυρούς. Διασκεδάστε φτιάχνοντας αυτό το απλό μπρελόκ ή τα
πλάσματα με πομ πομ. Αποτελούν τέλεια δώρα για την οικογένεια και τους φίλους σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ
Μικρά κομμάτια. Ακατάλληλο για παιδιά
κάτω των 3 ετών.Α. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.Παρακαλώ διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε.
2.Βοήθεια και επίβλεψη ενήλικα προτείνεται.
3.Προορίζεται για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών.
4.Αυτό το σετ και τα ολοκληρωμένα προϊόντα του περιέχουν μικρά κομμάτια που μπορεί
να προκαλέσουν πνιγμό αν
χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Κρατήστε το μακριά από παιδιά κάτω των 3 ετών.

5.Ψαλίδι απαιτείται αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το σετ. Βοήθεια και επίβλεψη
ενήλικα απαιτείται όταν το χρησιμοποιείτε.

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Έτοιμη κομμένη τσόχα, χρωματιστή κλωστή, αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης, 1 πλαστική βελόνα, 1 χάντρα,
κορδέλα, 2 χαρτονένιο πατρόν και λεπτομερής οδηγίες. Τα περιεχόμενα είναι για την κατασκευή 1 κουτιού για
μπιχλιμπίδια σε σχήμα μικρού κέικ.

1.ΒΑΣΗ Τυλίξτε τις άκρες της κίτρινης τσόχας έτσι ώστε οι τρύπες να ευθυγραμμίζονται.
2.Βελονιάστε ένα κομμάτι κίτρινη κλωστή μέσα από τις τρύπες με την πλαστική βελόνα που
παρέχεται.

3.Θα δείχνει έτσι.
4.Τώρα μπορείτε να προσκολλήσετε την βάση στο μικρό κέικ. Βελονιάστε άλλο ένα κομμάτι κίτρινης
κλωστής μέσα από τις τρύπες πάνω στην βάση και κατά μήκος της άκρης της κίτρινης τσόχας.

5.Κολλήστε τις μωβ ρίγες τσόχας ομοιόμορφα γύρω από την βάση χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητη
ταινία διπλής όψης. Πιέστε τις δυνατά για να σιγουρευτείτε όταν στερεώθηκαν στην θέση τους.

6.Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για να κολλήσετε το χείλος της άσπρης κρέμας
πάνω στην βάση. Τοποθετήστε το μικρό χαρτονένιο πατρόν μέσα για να κάνετε την βάση πιο
ανθεκτική.

7.ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ Τοποθετήστε το μεγάλο χαρτονένιο πατρόν στην μέση της ροζ τσόχας με σχήμα
λουλούδι.

8.Βελονιάστε ένα κομμάτι κλωστής μέσα από όλες τις τρύπες και τραβήξτε σφιχτά, ασφαλίστε με
ένα κόμπο. Μια λουλουδένια βάση κρέμας έχει σχηματιστεί.

9.Επαναλάβετε το ίδιο με την μικρή, κόκκινη τσόχα σε σχήμα λουλουδιού. Δεν χρειάζεται χαρτονένιο
πατρόν αυτή τη φορά.

10.Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία για να κολλήσετε την χάντρα πάνω στην βάση της κόκκινης
κρέμας. (Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε λίγη κόλλα για να ασφαλίσετε περαιτέρω την
χάντρα στην θέση της.)

11.ΡΟΛΟ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ Τυλίξτε την καφέ τσόχα έτσι. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι καφέ κλωστή
για την τυλίξετε γύρω από το ρολό. Τώρα το ρολό μπισκότου σας έχει τελειώσει. Κολλήστε το
πάνω στην βάση της κρέμας σας σε γωνία. Τώρα το πάνω μέρος του μικρού σας κέικ είναι έτοιμο.

12.Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για να στερεώσετε την κορδέλα στην θέση
της αν αυτό χρειάζεται. Τώρα το όμορφο σας κουτί για μπιχλιμπίδια σε σχήμα μικρού κέικ είναι
έτοιμο.

C. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
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