
Φτιάξτε το δικό σας
ΖΩΑΚΙ ΛΑΜΑ

Β. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζ. ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΝΗΜΑ ΣΤΗ ΒΕΛΟΝΑ

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Γ. ΤΥΛΙΞΤΕ ΤO ΖΩΑΚΙ ΛΑΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΜΑ

18 χαρτονένια προσχέδια, 3 τσόχινα προσχέδια, 1 κλωστή κεντήματος, 9 χάντρες, 6 νήματα, 2 πλαστικές βελόνες, αυτοκόλλητα
ματιών και μύτης, αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης και λεπτομερείς οδηγίες.

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

Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΑ ΣΑΣ

1. Κόψτε τέσσερα ίσα τμήματα μήκους 160 εκατοστών από το λευκό νήμα. Κολλήστε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας διπλής όψης
στο κάτω μέρος κάθε ποδιού. Στη συνέχεια τυλίξτε το λευκό νήμα σφιχτά ξεκινώντας από το κάτω μέρος προς την επάνω πλευρά
του κάθε ποδιού. Κόψτε το νήμα που θα περισσέψει όταν φτάσετε στην κορυφή του ποδιού και κρύψτε την άκρη του μέσα στο
ήδη τυλιγμένο νήμα. Συνεχίστε για να καλύψετε όλα τα πόδια με νήμα.
2. Χρησιμοποιήστε την ίδια τεχνική για να τυλίξετε το νήμα σε όλο το σώμα. Χρησιμοποιήστε ένα κομμάτι κολλητικής ταινίας
διπλής όψης για να σταθεροποιήσετε την άκρη του νήματος στη θέση του.
3. Το χαρτόνι πρέπει τώρα να καλύπτεται πλήρως από νήμα.
4. Πάρτε ένα γαλάζιο νήμα μήκους 30 εκατοστών και κάντε έναν κόμπο 1,5 εκατοστού επάνω από το κάτω μέρος του ποδιού. Στη
συνέχεια τυλίξτε το νήμα προς τα κάτω για να δημιουργήσετε ένα μπλε πέταλο σε κάθε πόδι.
5. Τυλίξτε κάθε σχήμα κάκτου με 600 εκατοστά πράσινου νήματος χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο.

1. Κολλήστε τα σχήματα του χαρτονιού, όπως απεικονίζεται στην εικόνα, χρησιμοποιώντας την ταινία διπλής όψης που παρέχεται
για να σχηματίσετε τα δύο μισά του λάμα. Η καφετιά πλευρά των χαρτονένιων σχημάτων θα πρέπει να είναι στραμμένη προς το
μέρος σας όταν θα ενώνετε τα κομμάτια μεταξύ τους.
2. Ενώστε και κολλήστε τα δύο μισά για να σχηματίσετε ένα πλήρες λάμα.
3. Μόλις συναρμολογηθεί, το χαρτονένιο λάμα θα πρέπει να μοιάζει με αυτό.
4. Ανοίξτε τα σχήματα των κάκτων όπως απεικονίζεται στην εικόνα (K → Ι & Λ → M).
5. Μόλις τα ενώσετε μεταξύ τους, τα σχήματα θα πρέπει να μοιάζουν με αυτό.

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

1. Δέστε με έναν κόμπο το ροζ, το μοβ και το μπλε νήμα. Θυμηθείτε να αφήνετε 1,5 εκατοστό νήματος μετά από κάθε κόμπο που
κάνετε. Στη συνέχεια τοποθετήστε το μπλε νήμα πάνω από το μοβ όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε το ροζ νήμα πάνω από το μπλε. Το ροζ θα πρέπει τώρα να είναι πάνω από το μπλε και το μοβ νήμα.
3. Σωστή σειρά χρωμάτων ξεκινώντας από το νήμα που βρίσκεται πιο κοντά σε εσάς: 1. Ροζ 2. Μπλε 3. Μοβ
4. Φέρτε το μοβ νήμα στη μέση και τοποθετήστε το πάνω από το ροζ νήμα.
5. Τοποθετήστε το μπλε νήμα επάνω στο μοβ.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2-5 για να συνεχίσετε την πλέξη. Δέστε τον τελικό κόμπο όταν περισσέψουν περίπου 1,5 εκατοστά από
κάθε νήμα.

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕ ΜΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΠΛΕΞΗ

1. Κολλήστε τα αυτοκόλλητα
των ματιών και του στόματος
πάνω στο κεφάλι του λάμα.
2. Τυλίξτε το πλεκτό νήμα που
δημιουργήσατε στο τμήμα Δ
γύρω από τη μύτη.
3. Στη συνέχεια τυλίξτε το
γύρω από το λαιμό του λάμα
δύο φορές και κάντε έναν
κόμπο για να το
σταθεροποιήσετε.

ΣΤ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ
1. Περάστε τη ροζ κλωστή
μέσα από μια μπλε χάντρα.
2. Φτιάξτε έναν κόμπο για να
στερεώσετε τη χάντρα
αφήνοντας 3 εκατοστά ροζ
κλωστής να περισσεύει.
3. Περάστε και στερεώστε μια
άλλη χάντρα χρησιμοποιώντας
την ίδια τεχνική. Αφήστε
απόσταση 1,5 εκατοστού
ανάμεσα σε κάθε χάντρα.
Επαναλάβετε τα βήματα με τις
υπόλοιπες χάντρες.
4. Μόλις ολοκληρώσετε,
τυλίξτε το νήμα γύρω από την
κορυφή του κεφαλιού του
λάμα και ασφαλίστε το με έναν
κόμπο.

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

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

Οι Πλαστικές Βελόνες Περιέχουν Αιχμηρά Σημεία.

1. 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 ένα χέρι.
3. Σπρώξτε το διπλωμένο άκρο μέσα στο μάτι της βελόνας.
4. Η βελόνα σας θα πρέπει τώρα να τυλιχθεί με τη θηλιά του
νήματος.

H. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΗΝ ΤΣΟΧΑ
1. Κόψτε 16 κομμάτια πορτοκαλί νήματος μήκους 7 εκατοστών.
Περάστε ένα κομμάτι νήματος μέσα στη βελόνα
χρησιμοποιώντας την τεχνική στο τμήμα Ζ.
2. Περάστε τη βελόνα μέσα από τις τρύπες της ροζ τσόχας.
3. Κρατήστε τη μικρή θηλιά έτσι ώστε να μην γλιστρήσει κατά
λάθος ενώ περνάτε τη βελόνα μέσα από την τρύπα.
4. Περάστε το νήμα με το πίσω άκρο της βελόνας μέσα από τη
θηλιά του νήματος που δημιουργήσατε νωρίτερα.
5. Αφαιρέστε προσεκτικά τη βελόνα και τραβήξτε τα άκρα του
νήματος για να ασφαλίσετε τη θηλιά. Επαναλάβετε τα βήματα
για να διακοσμήσετε όλες τις τρύπες της τσόχας.

Θ. ΝΤΥΣΤΕ ΤΟ ΛΑΜΑ ΣΑΣ
1. Κολλήστε μεταξύ τους τα
σχήματα της τσόχας
χρησιμοποιώντας την
αυτοκόλλητη ταινία διπλής
όψης.
2. Το τελικό αποτέλεσμα του
προηγούμενου βήματος πρέπει
να μοιάζει με αυτό.
3. Κολλήστε την τσόχα πάνω
στην πλάτη του λάμα σας.
Υπέροχα! Το ζωάκι λάμα έχει
τελειώσει!
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