
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.
Οι πλαστικές βελόνες έχουν αιχμηρές άκρες 
για λειτουργικούς σκοπούς.
Χρήση μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΗ 

ΑΛΕΠΟΥ                                                              ΑΛΕΠΟΥ                                                              
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 σετ από έτοιμα χρωματιστά σχήματα από τσόχα, Γαλλική πλεκτομηχανή με 24 άξονες, νήματα, βελονάκι, 
υλικό για γέμισμα, κορδέλα, κόλλα, 1 πλαστικός κώνος, 2 πλαστικές βελόνες και λεπτομερείς οδηγίες.

Β. ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ
Η Κούκλα Αλεπού αποτελείται από ένα πλεκτό σε σχήμα σωλήνα, γεμισμένο με το υλικό για γέμισμα και 
με πρόσθετα διακοσμητικά στοιχεία από πάνω. Η τεχνική που θα χρησιμοποιήσουμε βασίζεται στην 
Γαλλική Πλεκτομηχανή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα ίδια εργαλεία και την ίδια τεχνική για να 
φτιάξεις τις δικές σου δημιουργίες, όπως κασκόλ, κούκλες, στολίδια κ.ά.

ΠΛΕΚΟΝΤΑΣ ΤΗ ΒΑΣΗ
1. Οι πρώτες δύο σειρές νήματος αποτελούν τη βάση του πλεκτού σου και απαιτούν μια ειδική τεχνική. 

Πάρε το καφέ νήμα και ξεκίνα από τον άξονα που έχει ένα κυκλικό σημάδι δίπλα του. Πλέξε το νήμα μία 
φορά γύρω από την πλεκτομηχανή σε ένα σχέδιο-εναλλάξ στους άξονες, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. Άφησε μια χαλαρή άκρη περίπου 10εκ. και τοποθέτησέ τη μέσα στη μέση του τροχού.

2. Πλέξε το νήμα και μια δεύτερη φορά, σχηματίζοντας έναν ολοκληρωμένο κύκλο αυτή τη φορά. Θα 
παρατηρήσεις ότι τώρα οι δύο σειρές νήματος επικαλύπτουν η μία την άλλη σε ένα εναλλακτικό 
σχέδιο με τους άξονες, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. 

3. Χρησιμοποίησε το βελονάκι που υπάρχει στη συσκευασία. Στον άξονα όπου επικαλύπτονται τα δύο 
τμήματα του νήματος, σήκωσε τη θηλιά στο κάτω μέρος πάνω από την κορυφή.

4. Αγκίστρωσέ τη μέσα από τον άξονα.
5. Επανάλαβε την ίδια διαδικασία για όλους τους άξονες όπου υπάρχουν νήματα που επικαλύπτονται. 
6. Τώρα η βάση έχει ολοκληρωθεί και θα μοιάζει με αυτή που φαίνεται στο διάγραμμα 6.

αρχή

ΠΛΕΞΙΜΟ:
7. Πάρε τη χαλαρή άκρη και πλέξε το νήμα γύρω από τον τροχό για να σχηματίσεις έναν ολοκληρωμένο κύκλο. 
8. Σήκωσε τη θηλιά που είναι στο κάτω μέρος πάνω από την κορυφή και αγκίστρωσέ τη στον άξονα όπως 

στο βήμα 3. Επανάλαβε με όλους τους άλλους άξονες.  Συνέχισε να δημιουργείς κύκλους και να πλέκεις 
μέχρι να φτάσεις περίπου τις 9 σειρές πλεγμένου καφέ  νήματος. Μετά, πλέξε 9 σειρές πορτοκαλί νήματος, 
8 σειρές άσπρου νήματος και τέλος άλλες 8 σειρές πορτοκαλί νήματος. Κάνε κόμπους για να συνδέσεις τα 
διαφορετικά χρώματα των νημάτων. Σου προτείνουμε να έχεις τον άξονα δίπλα στον οποίο υπάρχει ένα 
κυκλικό σημάδι σαν σημείο αναφοράς για να μετράς την κάθε ολοκληρωμένη σειρά που πλέκεις. 
Παρακαλώ σημείωσε: Μην τυλίγεις το νήμα πολύ σφιχτά, καθώς αυτό θα εμποδίσει το πλέξιμο. Πάντα να 
πιέζεις απαλά προς τα κάτω το πλεκτό σου όταν πλέκεις. Αυτό θα βοηθήσει στο να διατηρήσεις σωστά το 
σχήμα του πλεκτού σου.

ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΕΚΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΗ:
9. Αφού έχεις πλέξει 34 σειρές νήματος, κόψε το νήμα αφήνοντας ένα κομμάτι μήκους περίπου 60εκ.
10. Χρησιμοποίησε τη βελόνα πλεξίματος για να πλέξεις το νήμα μέσα από τη θηλιά σε κάθε άξονα, όπως 

φαίνεται στην εικόνα.
11. Απελευθέρωσε το πλεκτό σου από τον τροχό χρησιμοποιώντας το βελονάκι.
12. Τράβηξε και δέσε τη μία άκρη του νήματος για να κλείσεις τη μία πλευρά του πλεκτού σου.
13. Αραίωσε λίγο το υλικό για το γέμισμα. Άφησε περίπου ¼  του υλικού για να γεμίσεις την ουρά της 

αλεπούς στο βήμα 14. Τοποθέτησε το υπόλοιπο μέσα στην τσέπη που έχει δημιουργηθεί. Πάρε τον 
μικρό πλαστικό κώνο και βάλε τον στη μέση της πλεγμένης άσπρης περιοχής, για να κάνεις τη μύτη 
να εξέχει. Τράβηξε και δέσε για να κλείσεις την άλλη άκρη του πλεκτού.

14. ΟΥΡΑ ΑΛΕΠΟΥΣ: Εφάρμοσε την ίδια τεχνική των βημάτων 1-13, για να πλέξεις 10 σειρές πορτοκαλί 
νήματος και 10 σειρές άσπρου νήματος για να φτιάξεις την ουρά της αλεπούς. Βάλε το υλικό για 
γέμισμα που έχει περισσέψει. Τράβηξε και δέσε τις δύο άκρες των νημάτων.

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
1. Δέσε την κορδέλα περίπου στο μέσο του σώματος της αλεπούς (εκεί που το πορτοκαλί συναντάει 

το άσπρο), όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Προσάρμοσε την κορδέλα, έτσι ώστε ο κόμπος να 
βρίσκεται στη μία πλευρά του σώματος.

2. Τοποθέτησε ένα από τα έτοιμα αυτιά από τσόχα πάνω στο κεφάλι της αλεπούς.
3. Πέρασε ένα καφέ νήμα 20 εκ. στην πλαστική βελόνα. Δέσε έναν κόμπο στην μακρύτερη άκρη. 

Πέρνα τη βελόνα μια φορά μέσα από το πλεκτό δημιουργώντας μια θηλιά γύρω από οποιοδήποτε 
σημείο του νήματος κάτω από το αυτί από τσόχα. Αυτή η θηλιά χρησιμοποιείται για να 
στερεοποιηθεί περισσότερο το πλέξιμο.Πλέξε το αυτί στο σώμα, περνώντας το νήμα από τις 
έτοιμες τρύπες του αυτιού. Δέσε έναν κόμπο για να σιγουρευτείς ότι το αυτί είναι σταθερό στη θέση 
του και κόψε το νήμα που περισσεύει.

4. Επανάλαβε το ίδιο βήμα για να ράψεις και το άλλο αυτί.
5. Τοποθέτησε ένα από τα χέρια της αλεπούς στο πλάι ακριβώς κάτω από το λαιμό της αλεπούς. 

Πέρασε ένα πορτοκαλί νήμα στην πλαστική βελόνα. Δέσε έναν κόμπο στη μακρύτερη άκρη. Πέρνα 
τη βελόνα μια φορά μέσα από το πλεκτό δημιουργώντας μια θηλιά γύρω από οποιοδήποτε σημείο 
του νήματος κάτω από το χέρι από τσόχα. Ακολουθώντας τη διαδρομή της βελόνας σύμφωνα με το 
διάγραμμα, πλέξε το χέρι στο σώμα.Δέσε έναν κόμπο για να σιγουρευτείς ότι το χέρι είναι σταθερό 
στη θέση του και κόψε το νήμα που περισσεύει. Επανάλαβε το ίδιο βήμα για να ράψεις και το άλλο 
χέρι.

6. Ακολούθησε το ίδιο βήμα για να ράψεις και τα δύο πόδια στο κάτω μέρος του σώματος.
7. Πέρασε ένα καφέ νήμα 20 εκ. στην πλαστική βελόνα. Δέσε έναν κόμπο στην μακρύτερη άκρη. 

Πλέξε με το νήμα μία ευθεία γραμμή 1 εκ. ακριβώς κάτω από τη μύτη που προεξέχει στο πρόσωπο 
της αλεπούς. Επανάλαβε μία φορά ακόμα για να γίνει διπλή η γραμμή. Δέσε έναν κόμπο και κόψε 
το νήμα που περισσεύει. Για να φτιάξεις τα μάτια της αλεπούς επανάλαβε αυτό το βήμα, αλλά σε 
διαγώνια κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

8. Πάρε την ουρά της αλεπούς που έφτιαξες σε προηγούμενο βήμα. Περάσε στην πλαστική βελόνα το 
περισσευούμενο πορτοκαλί νήμα από την ουρά. Μετά, πλέξε την ουρά στο πίσω μέρος του 
σώματος της αλεπούς.Δέσε έναν κόμπο για να σιγουρευτείς ότι η ουρά είναι σταθερή στη θέση της 
και κόψε το νήμα που περισσεύει.

9. Κόλλησε τα τσόχινα κομμάτια που έχουν απομείνει πάνω στην κούκλα αλεπού, όπως φαίνεται στο 
διάγραμμα. Σημείωση: Για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, βάλε αρκετή ποσότητα κόλλας για 
κάθε τσόχινο κομμάτι. Αφού βάλεις την κόλλα, άσε την κούκλα σε ένα σημείο χωρίς να την 
μετακινείς για τουλάχιστον μισή ώρα, ώστε να στεγνώσει και να στερεοποιηθεί. Μόλις έφτιαξες μια 
υπέροχη Κούκλα Αλεπού με Γαλλική Πλεκτομηχανή!
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ
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 αν διαπιστώσετε πως κάποια κομμάτια αυτής της συσκευασίας λείπουν ή είναι ελαττωματικά, παρακαλούμε μη διστάσετε να 
επικοινωνήσετε με τον διανομέα μας στη χώρα σας, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στη συσκευασία. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με 
την ομάδα διαφημιστικής υποστήριξης του προϊόντος στο Email: infodesk@4M-IND.com, Fax: (852) 28936241, Website: WWW.4M-IND.COM
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