
ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΦΙΛΙΑΣ

Επισημάνσεις: Τα σχέδια για τις Καρδιές και τα Διαμάντια είναι ήδη τυπωμένα
στον τροχό. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα Λουλούδια ή τις Ρίγες, απλά
κολλήστε την καρτέλα στην κορυφή του τροχού σας με λίγα κομμάτια
αυτοκόλλητης ταινίας διπλής όψης προτού ξεκινήσετε.

Γ. ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΦΙΛΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑ:

Λουλούδια (1 κόκκινο, 6 ροζ, 9 κίτρινα),

1 τροχός φιλίας, 1 εργαλείο πλεξίματος για βραχιόλια μακραμέ, 6 κουβαρίστρες, 6 νήματα μακραμέ, 2 λεπτά νήματα, 2 αγκράφες, 2 βεντούζες, 1
κόλλα, αυτοκόλλητη ταινία και λεπτομερείς οδηγίες. (Απαιτείται αλλά δεν περιλαμβάνεται: ένα ψαλίδι. Απαιτείται επίβλεψη ενήλικα κατά τη
χρήση του ψαλιδιού.) Τα περιεχόμενα επαρκούν για να κατασκευάσετε 9 πολύχρωμα βραχιόλια σε 2 διαφορετικά στιλ - 5 βραχιόλια φιλίας και 4
βραχιόλια μακραμέ. Κάθε στιλ χρειάζεται ένα ειδικό εργαλείο πλεξίματος. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και κατασκευάστε τα όμορφα
βραχιόλια σας.

Τροχός Φιλίας

Σχέδιο

Εργαλείο πλεξίματος για βραχιόλια μακραμέ

Βεντούζα - σταθεροποιεί το εργαλείο εύκολα σε
οποιαδήποτε λεία επιφάνεια

Βελονάκι - για την κατασκευή λεπτών βραχιολιών μακραμέ

Θέση αγκράφας - για την κατασκευή χοντρών βραχιολιών
μακραμέ

Β. ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΦΙΛΙΑΣ:

Ρυθμιζόμενος βραχίονας - οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν
το μήκος του έτοιμου βραχιολιού

Ο τροχός φιλίας έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τα
δικά σας βραχιόλια φιλίας. Σας λέει ποια χρώματα νήματος θα χρειαστείτε
για αυτό το βραχιόλι. Ένα σύνολο 16 νημάτων απαιτούνται για να φτιαχτεί
ένα βραχιόλι. Παρακάτω υπάρχει μία υπόδειξη του πως μπορείτε να φτιάξετε
ένα βραχιόλι με σχέδια καρδιάς. Μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε από τα
4 σχέδια και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες τεχνικές για να δημιουργήσετε
βραχιόλια με διαφορετικά σχέδια.

1. Κόψτε 10 νήματα κόκκινης κλωστής και 6 νήματα πορτοκαλί κλωστής σε
κομμάτια των 50εκ. Μαζέψτε τη μία άκρη όλων των κλωστών και κάντε έναν
κόμπο, έπειτα χωρίστε όλες τις κλωστές στη μέση. Τοποθετήστε ένα μολύβι
μεταξύ των δύο μισών, μαζέψτε τα δύο μισά και κάντε ξανά έναν κόμπο όλες
τις κλωστές μαζί. Αυτό δημιουργεί έναν κόμπο-θηλιά για το βραχιόλι σας.
2. Τοποθετήστε τη δεμένη άκρη της κλωστής στο κέντρο του τροχού φιλίας.
Ο τροχός φιλίας δείχνει μία σειρά χρωματιστών πετάλων που καθορίζουν το
πως θα πλέξετε την κλωστή σας για κάθε σχέδιο. Περάστε κάθε κλωστή στην
εγκοπή του χρωματιστού πετάλου που ταιριάζει.
Ο τροχός χρωμάτων θα πρέπει να μοιάζει με την εικόνα στα αριστερά.Είναι
τόσο απλό! Τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε το πλέξιμο.
3α. Βγάλτε την κλωστή από την αρχική εγκοπή, κατεβάστε τη στο κάτω
μέρος του τροχού και τοποθετήστε την κλωστή στην εγκοπή της δεξιάς
πλευράς του πετάλου. Θα δείτε ότι η κλωστή δημιουργεί μία ομάδα των
τριών.
3β. Βγάλτε την κλωστή από την αριστερή πλευρά της ομάδας και
τοποθετήστε τη στην αριστερή εγκοπή με τη μοναδική κλωστή να βρίσκεται
στην κορυφή.
4. Γυρίστε τον τροχό αντίστροφα από τη φορά του ρολογιού και
επαναλάβετε το βήμα 3. Θυμηθείτε να γυρίζετε τον τροχό σας αντίστροφα
από τη φορά του ρολογιού μετά από κάθε επανάληψη.
Όταν θα αρχίσετε να ξεμένετε από κλωστή για πλέξιμο, έφτασε σχεδόν η
ώρα για να ολοκληρώσετε το βραχιόλι φιλίας σας. Απλά αφαιρέστε όλες τις
κλωστές από τις εγκοπές και μαζέψτε τες για να κάνετε έναν κόμπο. Κόψτε
τις άκρες. Το βραχιόλι σας είναι έτοιμο για να το φορέσετε!

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αρχή

Ρίγες (4 μπλε, 4 κόκκινα, 4 πράσινα, 4 κίτρινα)

Καρδιές (10 κόκκινα, 6 πορτοκαλί),

Διαμάντια (12 μπλε, 4 πράσινα),* Μπορείτε επίσης
να δημιουργήσετε
το δικό σας σχέδιο
χρωμάτων.

Δ. ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΜΑΚΡΑΜΕ:

Μπορείτε να κατασκευάσετε 2 τύπους βραχιολιών
μακραμέ με διαφορετικό πάχος. Το λεπτό βραχιόλι
μακραμέ χρειάζεται 1 λεπτό νήμα και 1 νήμα μακραμέ
και το παχύ βραχιόλι χρειάζεται 2 νήματα μακραμέ και
ένα ζευγάρι αγκράφες.
1. Ετοιμάστε το εργαλείο πλεξίματος για μακραμέ
βραχιόλια, βάζοντας τις δύο βεντούζες στη θέση τους
και ενώνοντας τα δύο μισά μαζί σέρνοντάς τα.
Προσαρμόστε το εργαλείο σύμφωνα με το μέγεθος του
καρπού σας και βάλτε το σε μία επίπεδη επιφάνεια
χρησιμοποιώντας τις βεντούζες. Για να φτιάξετε ένα
λεπτό βραχιόλι μακραμέ, πάρτε ένα λεπτό νήμα και
δέστε το στο εργαλείο πλεξίματος, όπως φαίνεται στην
εικόνα.
2. Θα μοιάζει κάπως έτσι. Σιγουρευτείτε ότι το νήμα
έχει τη σωστή ένταση.
3. Διαλέξτε ένα μακραμέ και τεντώστε το κάτω από το
λεπτό νήμα για να δημιουργήσετε μία οριζόντια γραμμή.
Σιγουρευτείτε ότι το κέντρο του μακραμέ είναι κάτω
από το λεπτό νήμα. Αφήστε 1,5εκ από την άκρη της
κορυφής του λεπτού νήματος.
4. Τοποθετήστε το δεξί μέρος του μακραμέ πάνω από
το λεπτό νήμα και κάτω από το αριστερό μέρος του
μακραμέ. Κάντε μια θηλιά περνώντας το αριστερό
μέρος του μακραμέ κάτω από το λεπτό νήμα και πάνω
από το δεξί μέρος του μακραμέ. Θα δημιουργηθεί ένας
κόμπος στα αριστερά. Τραβήξτε και σταθεροποιήστε
κάνοντας έναν κόμπο στη θέση του.
5. Επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία, αλλά
αντίστροφα. Τοποθετήστε το αριστερό μέρος του
μακραμέ πάνω από το λεπτό νήμα και κάτω από το δεξί
μέρος του μακραμέ. Κάντε μια θηλιά περνώντας το δεξί
μέρος του μακραμέ κάτω από το λεπτό νήμα και πάνω
από το αριστερό μέρος του μακραμέ. Θα δημιουργηθεί
ένας κόμπος στα δεξιά.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 μέχρι να φτιάξετε
ένα βραχιόλι που το μήκος του θα ταιριάζει με αυτό του
καρπού σας. Μπορείτε να το αφαιρέσετε από το
εργαλείο για να ελέγξετε το μήκος του βραχιολιού και
να λύσετε τον κάτω κόμπο του λεπτού νήματος για να
το προσαρμόσετε.
7. Αφήστε 1εκ από την άκρη του τελευταίου κόμπου
πάνω στο μακραμέ. Κόψτε τις άκρες του χοντρού
νήματος και του μακραμέ που εξέχουν.
8. Εφαρμόστε λίγη κόλλα στις κομμένες άκρες για να
βοηθήσουν να μείνουν οι άκρες στη θέση τους και να
μην ξεφτίσουν. Η κόλλα θα γίνει διαφανής μόλις
στεγνώσει τελείως. Αν η κόλλα σχηματίζει αιχμηρές
γωνίες αφότου έχει στεγνώσει, χρησιμοποιήστε ένα
ψαλίδι για να τις κόψετε. Συγχαρητήρια! Έχετε
ολοκληρώσει το βραχιόλι μακραμέ σας!
9. Για να φτιάξετε ένα χοντρό βραχιόλι μακραμέ,
διαλέξτε δύο μακραμέ. Συνδέστε τα 2 νήματα κάνοντας
έναν κόμπο στις άκρες τους και κόψτε ό,τι εξέχει.
Τοποθετήστε μία αγκράφα που θα κοιτάει προς τα
πάνω και περάστε τις δύο χαλαρές άκρες του νήματος
μέσα από την άκρη της αγκράφας. Σύρετε την
αγκράφα κάτω κοντά στον κόμπο, δημιουργώντας μία
θηλιά. Περάστε τις χαλαρές άκρες μέσα από τη θηλιά
και τραβήξτε γερά.
10. Ρυθμίστε το εργαλείο πλεξίματος για να ταιριάζει με
το μέγεθος του καρπού σας. Σταθεροποιήστε την
αγκράφα δεμένη με νήματα στο κάτω μέρος του
εργαλείου. Πάρτε άλλη μία αγκράφα και βάλτε τη στην
πάνω θέση. Περάστε τις δύο χαλαρές άκρες του
νήματος μέσα από την πάνω αγκράφα. Σιγουρευτείτε
ότι τα νήματα μεταξύ των αγκραφών παραμένουν ίσια.
11. Ακολουθήστε τα βήματα 4-5 για να συνεχίσετε το
πλέξιμο.
12. Μπορείτε να σταματήσετε το πλέξιμο όταν φτάσετε
στην άλλη αγκράφα. Κόψτε τις άκρες που εξέχουν και
βάλτε λίγη κόλλα για να τις σταθεροποιήσετε. Το
χοντρό βραχιόλι μακραμέ σας είναι έτοιμο!

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Δείκτης χρώματος νήματος

Εγκοπή - Τοποθετήστε κόκκινο νήμα όπου
βλέπετε κόκκινες βούλες

Σας εκτιμούμε ως πελάτη και η ικανοποίησή σας με αυτό το προϊόν είναι σημαντική για εμάς. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή
ερωτήσεις, ή διαπιστώσετε ότι κάποια από τα κομμάτια της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλώ μη 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 στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911556, Tel (852) 28936241, Web site: WWW.4M-IND.
COM

Κόμπος
με θηλιά

Αρχική εγκοπή

Σχέδιο

Γυρίστε τον τροχό
αντίστροφα από τη
φορά του ρολογιού

Αυτοκόλλητη ταινία
διπλής όψης

1,5εκ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ

1εκ.

ΚΟΛΛΑ
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Γυρίστε τον τροχό
αντίστροφα από τη
φορά του ρολογιού
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