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  .למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה: הערה

  .היא חברה מעולה. תן לה שם עם תעודת הלידה. צור בובה מקסימה משלך

 

A. הוראות בטיחות 

  

 .ההתחלה יש לקרוא את כל ההוראות לפני .1

   .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .2

 .מומלצת השגחת וסיוע מבוגר). לא כלולות(מספריים דרושות   .3

הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא  .4

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

 

B. מרכיבים 

, חרוזים, מברשת מקטרות, עפרונות צבעוניים, תחרה, סרטים, משיעלי כותרת מ, צמר, גוף בובה רך 1

. נייר דבק דו צדדי והוראות מפורטות, דבק, תעודת לידה, שבלונת פנים, חוט דיג, חוט כסוף, בד משי ורוד

  .מ"ס 22מרכיבים מספיקים ליצירת בובה בגובה 
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יש לקרוא את כל ההוראות : םלהורי

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא מיועד . חלקים קטנים -סכנת חנק
.3לילדים מתחת לגיל   



C. הוראות 

האמה והאצבע , סביב אצבעות הזרתלפף את הצמר בצורה רופפת . מ מגלגל הצמר"ס 90חתוך  .1

 .המורה של יד אחת

רת לחלק האחורי של ראש בישנה רצועת הדבקה המחו. זה ייראה כך. החלק את הצמר החוצה .2-3

לחץ את לולאת הצמר בעדינות בזמן . שיער הצמר יידבק אליה כמו קסם ללא שימוש בדבק. הבובה

: הערה. (חוזקה כנגד רצועת ההדבקהלחץ עליו ב, לאחר שהשיער במיקום הרצוי. מיקום השיער

 ).ייתכן ויהיה קשה לשנות את מיקום הצמר לאחר שקובע בחוזקה

לפף את הצמר . 9-ו 6מ והשאר אותן לצעדים "ס 10חתוך שלוש חתיכת צמר קצרות באורך : שיער   .4

 .בכדי לגרום לשיער להיראות כפי שמוצג) מ בערך"ס 20באורך (הנותר סביב ספר 

 .החוצה מהספרהחלק את הצמר  .5

 .קשור אותן סביב כל קצה הצמר המלופף כפי שמוצג. 4חתיכות הצמר שחתכת בצעד  2- השתמש ב .6

לחץ את השיער בעדינות כנגד רצועת ההדבקה . סדר את השיער כך שיהיה מסודר בסגנון הנכון .7

 .לחץ בחוזקה שוב בכדי לשמור על השיער במקומו. המחוברת לצד האחורי של ראש הבובה

 .מעט דבק מגע למצח הבובה כדי לחזק את השיער במקומו מקדימההוסף  .8

לראש הבובה כדי ליצור שביל  4מ שחתכת בשלב "הס 10הדבק את הרצועה הנותרת באורך  .9

 .קצץ את קצוות הצמר לגימור מסודר. בשיער

 .חתיכת סרט לשיער סביב כל צמה קשור .10

 . קשט את ראש הבובה על ידי הדבקת פרח משי וחרוז לשיערה .11

 .לשתייםחתוך את התחרה הורודה  .12

 .חתיכות התחרה וקלף את גב נייר הדבק 2צדדי על -נייר דבק דו קהדב .13

מקם והדבק חתיכה אחת של התחרה על חזה הבובה ואת השניה על גבה בכדי לסיים את הבגד  .14

 .העליון של הבובה

 .צדדי וחבר אותן סביב המותניים- קח מספר חתיכות של נייר דבק דו: חצאית .15

 .שקוף ממשי וקפל לשתייםחתיכת עלה כותרת  קח .16

צדדי על מותני הבובה - דבק הדוההדבק וחבר את עלה הכותרת השקוף ממשי לנייר קלף את גב נייר  .17

 .כדי ליצור את השכבה הראשונה

 .בכדי ליצור את השכבה השניה 15-17חזור על צעדים  .18

 .קח חתיכה נוספת של עלה כותרת שקוף ממשי וקפל לשניים בכדי ליצור שכבה אחת על הגב .19

 .הנקודות וקלף את גב נייר הדבק צדדי על גב סרט-השתמש בחתיכה נוספת של נייר דבק דו:חגורה .20

 .ם כפי שמוצגיחבר את הסרט סביב המותני .21

 ).גר בעת השימוש במספרייםנדרש סיוע מבו: הערה. (החצאית כעת מוכנה. חתוך כל סרט עודף .22

 .השחל את החרוז הכחול ליצירת שרשרת, בעזרת חתיכת חוט דיג .23

 .קשר כפול בעורף כפי שמוצג עםהנח את השרשרת סביב צוואר הבובה וקבע אותה במקומה  .24

 .הנח את בד המשי הורוד מעל התבנית ועבור על דוגמת הכנפיים עם עיפרון: כנפיים .25

נדרש סיוע : הערה. (ים וגזור החוצה את הדוגמאות על שתי השכבותקפל את בד המשי הורוד לשני .26

 ).מבוגר בעת השימוש במספריים

וודא : הערה. (תן לו להתייבש לחלוטין לפני הצעד הבא. השתמש בדבק על המשי וחבר אותו לכנפיים .27

 )כי הדבק אינו דולף מבעד לכנפיים אל משטח השולחן שעליו אתה עובד

פרוש את הכנפיים בעדינות . תו סביב מרכז הכנפיים עם קשרים כפוליםקח חוט כסוף וקשור או .28

 .לצורה הרצויה

 .אז קשור את החוט הכסוף על חלקה העליון של הבובה, הנח את הבובה מעל הכנפיים .29

נדרש סיוע מבוגר בעת השימוש : הערה( .קצץ כל חומר עודף. קשור קשר כפול בגב כפי שמוצג .30

 ).במספריים



השתמש בעפרונות הצבעוניים . נית הפנים המצורפת והנח אותה על פני הבובההשתמש בתב: פנים .31

 .כדי לצבוע את העיניים בכחול ואת השפתיים בורוד

קפל את הקצה בחוזקה כך . נעץ את מברשת המקטרת דרך החור בפרח המשי הקטן: שרביט הפיה .32

 )מומלץ סיוע מבוגר, יכלול נקודות חדותייתכן והשרביט . (שלא יבלוט

 .פף את מברשת המקטרת סביב יד הבובהל .33

 .עקוב אחרי החץ המוצג בתמונה וקבע את מברשת המקטרת לתוך אחת מיד הבובה .34

 .השרביט מושלם. השאר את שארית המברשת בצד האחורי .35

  .זכור לרשום את שמה על תעודת הלידה הרשמית! הפיה שלך מושלמת .36

  !!אספו את כולן

ה וצרו ופייבת ים קטנה , בלרינה מקסימהצרו . האחרות שלנו להרכבה- הקלות בובותשימו לב לערכות ה

  .נפלאלעצמכן אוסף בובות 

  

 שאלות וטענות
  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו
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