
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
1 τελάρο κεντήματος, 2 φύλλα καμβά για κέντημα, 2 μακέτες με 
περιγράμματα σχεδίων, 2 πλαστικές βελόνες, 5 κουβαρίστρες με χρωματιστό 
νήμα για κέντημα, 2 κουβαρίστρες με φωσφορούχο νήμα, υλικό γεμίσματος 
για μαξιλάρι και λεπτομερείς οδηγίες. 
Β. ΕΥΚΟΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΗ ΣΤΗ ΒΕΛΟΝΑ
Δίπλωσε την κλωστή 
πάνω από τη βελόνα 
για να σχηματίσεις μια 
θηλιά, μετά τράβα τη 
βελόνα προς τα κάτω και 
σφίξε μαζί την κλωστή 
πολύ σφιχτά. Πίεσε αυτή 
τη θηλιά μέσα στο μάτι 
της βελόνας. Η τεχνική 
μπορεί να μοιάζει λίγο 
δύσκολη στην αρχή αλλά 
επέμεινε και σε λίγο θα 
περνάς την κλωστή στη 
βελόνα πολύ γρήγορα!
Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΙΕΣ
1. Καμπύλη Βελονιά
Η καμπύλη βελονιά είναι 
η πιο βασική βελονιά που 
χρησιμοποιείται για το 
ράψιμο στο χέρι και στο 
κέντημα. Αυτή η απλή 
βελονιά θα χρησιμοποιείται 
πολύ στις δραστηριότητές 
μας.
2. Ανάποδη Βελονιά
Η ανάποδη βελονιά είναι 
μία βελονιά που γίνεται 
ράβοντας ανάποδα προς 
την κανονική κατεύθυνση 
του κεντήματος. 
Σχηματίζουν γραμμές.
3. Στριφτή Βελονιά
Αυτή η βελονιά είναι τέλεια 
για καμπυλωτές γραμμές 
για τη δημιουργία σχεδίων 
με λουλούδια και αμπελιών. 
Θα τη χρησιμοποιήσουμε 
κυρίως για περίγραμμα.

4. Αλυσίδα Βελονιά
Η αλυσίδα βελονιά είναι μια 
πάρα πολύ παλιά τεχνική 
που χρησιμοποιεί μία σειρά 
από βελονιάσματα με 
θηλιές για να δημιουργηθεί 
ένα σχήμα σαν αλυσίδα.

5. Αλυσίδα Μαργαρίτα
Αυτή είναι επίσης γνωστή 
σαν αποκομμένη αλυσίδα 
βελονιά, και είναι ένα 
βελόνιασμα με θηλιά που 
μπορεί να δημιουργηθεί 
μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
Αυτό συχνά χρησιμοποιείται 
σε πέταλα και μικρά 
λουλουδένια σχέδια.

6. Βελονιά Υ
Η βελονιά Υ, που επίσης 
είναι γνωστή σαν βελονιά 
ανοιχτής θηλιάς, είναι μία 
πολύ εύκολη βελονιά που 
μοιάζει με το γράμμα "Υ".

7. Γαλλικός Κόμπος
Ο Γαλλικός κόμπος είναι 
ένα βασικό στοιχείο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
κατ'επανάληψη για να 
δημιουργηθούν γραμμές 
και σχήματα, ή για 
γέμισμα ενός σημείου του 
κεντήματος με πουά ή 
βούλες.

8. Σταυροβελονιά
Η σταυροβελονιά έχει πάρει 
το όνομά της από το σχήμα 
"Χ" που σχηματίζει.

9. Σμυρνέικος Σταυρός
Ο Σμυρνέικος σταυρός 
είναι γνωστός ως 
διπλή σταυροβελονιά. 
Δημιουργείται 
εναλλάσοντας δύο 
σταυροβελονιές.

10. Υφαντό Αστέρι Βελονιά
Η βελονιά υφαντό αστέρι 
είναι μια χαριτωμένη 
βελονιά που μπορεί να 
γίνει όχι μόνο πάνω σε 
ύφασμα αλλά επίσης και 
σε αντικείμενα όπως 
ευχετήριες κάρτες και 
στολίδια δέντρων.

Δ. ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ
1. Τοποθέτησε ένα λευκό φύλλο καμβά και τη μακέτα που έχεις επιλέξει πάνω από το 

εσωτερικό τελάρο όπως φαίνεται στην εικόνα, μετά ταίριαξε το εξωτερικό τελάρο από 
πάνω με την άκρη του τελάρου που έχει τα σχέδια να κοιτάζει προς τα πάνω. Σφίξε τη 
βίδα στο εξωτερικό τελάρο και τράβηξε απαλά τις άκρες του καμβά για να τεντώσει. 
Σιγουρέψου ότι κρατάς το τελάρο με τον καμβά με τέτοιο τρόπο ώστε η πλέξη του να 
σχηματίζει ένα "Τ" αντί για ένα "Χ".

2. Επέλεξε ένα φωσφορούχο νήμα και κόψε ένα μήκος κλωστής περίπου 60εκ. Πέρνα 
τη από το μάτι της βελόνας και δέσε έναν κόμπο στην πιο μακριά άκρη της κλωστής. 
Χρησιμοποιώντας την ανάποδη βελονιά, ξεκίνα να κεντάς το περίγραμμα της 
νεράιδας. Αφού τελειώσεις με το περίγραμμα, αφαίρεσε τη χάρτινη μακέτα. Τώρα 
είσαι έτοιμη να ολοκληρώσεις τη νεράιδά σου με σχέδια!

3. Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα που ακολουθεί και τους αριθμούς που αντιστοιχούν 
στις βελονιές στο Τμήμα Γ, μπορείς να γεμίσεις τη νεράιδά σου με τα σχέδια που 
είναι τυπωμένα στο παράδειγμα, ή να δημιουργήσεις το δικό σου συνδυασμό 
κεντημάτων. Όταν θα έχεις τελειώσει, απελευθέρωσε τον καμβά από το τελάρο και 
πρόσθεσε περιγράμμα ή διακοσμητικά στοιχεία γύρω από τη νεράιδα. Για να εκθέσεις 
το ολοκληρομένο κέντημά σου, απλά ξαναβάλ'το στο τελάρο και κρέμασέ το, ή δες 
στο επόμενο τμήμα πως μπορείς να φτιάξεις ένα μικρό μαξιλάρι ή μια μικρή τσάντα 
με δύο φύλλα καμβά. Η συσκευασία επίσης περιέχει μία μακέτα για να κεντήσεις μία 
πριγκίπισσα.  

Ε. ΦΤΙΑΞΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ Ή ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΤΣΑΝΤΑ
1. Ευθυγράμμισε τα δύο φύλλα καμβά με τις κεντημένες πλευρές να κοιτάζουν η μία 

την άλλη. Χρησιμοποίησε τη στριφτή βελονιά για να ράψεις μαζί τρεις πλευρές 
(αριστερή, δεξιά και κάτω) με σκούρο μπλε νήμα, αφήνοντας το πάνω μέρος ανοιχτό.

2. Όταν έχεις τελειώσει, γύρνα ανάποδα την τσέπη που έχει δημιουργηθεί από τον 
καμβά, έτσι ώστε το κέντημα να είναι στην εξωτερική πλευρά και τα ράμματα στην 
εσωτερική.

3. Για να φτιάξεις ένα μικρό μαξιλάρι, βάλε λίγο υλικό γεμίσματος μέσα στην τσέπη 
που έχεις δημιουργήσει, και ράψε την πάνω πλευρά για να το ολοκληρώσεις. Για 
να φτιάξεις μια μικρή τσάντα, ράψε τις άκρες από μία κορδέλα ή έναν σπάγγο (δεν 
περιλαμβάνεται) στις πάνω άκρες της τσέπης.

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 

Όχι για Παιδιά κάτω των 3 ετών.
Οι Πλαστικές Βελόνες Περιέχουν Αιχμηρές Άκρες 
Για Λειτουργικούς Σκοπούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ - Μικρά κομμάτια.
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