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A. הוראות בטיחות 

  

 .לפני ההתחלה יש לקרוא את כל ההוראות .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 

שבלונת , עפרונות צבעוניים, פרחי משי, חוט דיג, חרוזים, צהוב וכחול, דבד ורו, צמר, גוף בובה רך 1

מרכיבים מספיקים . נייר דבק דו צדדי והוראות מפורטות, דבק, תעודת לידה,תבניות זנב וקשקשים, פנים
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אות יש לקרוא את כל ההור: להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

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



C. הוראות 

 .4ושמור אותה לשלב  מ"ס 15צמר באורך  תחתוך חתיכ, לפני שתתחיל ביצירת שיער בת הים .1

 .כפי שמוצג) מ בערך"ס 30באורך של (לפף את הצמר הנותר סביב ספר  .2

 .החלק בעדינות את הצמר מהספר .3

וקשור אותה סביב מרכז לולאת הצמר  1מ שחתכת בשלב "ס 15קח את רצועת הצמר באורך  .4

 .הגדולה יותר

 ).בעת השימוש במספריים נדרש סיוע מבוגר: הערה. (חתוך לכדי פתיחה את שני קצוות הלולאה .5

 קפל את השיער לשניים כפי שמוצג .6

שיער הצמר יידבק אליה כמו קסם . ישנה רצועת הדבקה המחוברת לחלק האחורי של ראש הבובה . 7-8

אז לחץ עליו בחוזקה כנגד . לחץ את השיער בעדינות וסדר אותו בסגנון הרצוי . ללא שימוש בדבק

לאחר ).ה קשה לשנות את מיקום הצמר לאחר שקובע בחוזקהייתכן ויהי: הערה. (רצועת ההדבקה

קצץ את הקצוות . השתמש במעט דבק מגע על מצח בת הים וחבר את השיער למקומו בחזית, מכן

  .לגימור מסודר

 .הוסף פרחים לשיער עם מעט דבק מגע .9

 .השחל את החרוזים כפי שמוצג בתמונה כדי ליצור שרשרת: שרשרת .10

 .אר בת היםהנח את השרשרת סביב צוו .11

 .קשור קשר כפול בעורף בת הים כפי שמוצג .12

 .כעת השחל את החרוזים הנותרים ליצירת צמיד: צמיד .13

 .זה ייראה כך. הנח את הצמיד סביב פרק כף היד של בת הים וחבר אותו למקום עם קשר כפול .14

חתוך את הקשקשים לזנב בת הים ואת , בעזרת התבניות. התבניות על הבד הכחול 5הנח את  .15

 .צורות העגולות לחלק העליון של הביקיני שלה מהבדה

 .הנח אותם על הבד הורוד וחתוך את צורות הקשקשים, בעזרת תבניות הקשקשים שוב .16

. ותבניות הזנב בלבד מעל הבד הצהוב וגזור אותם החוצה B-ו Aהנח את רצועות הקשקשים , כעת .17

נדרש סיוע מבוגר בעת השימוש . 22-30ינוצל בשלבים  17-ל 15כל הבד שנגזר משלב : הערה(

 ).במספריים

 .הנח את אחת מרגלי בת הים מעל השניה כפי שמוצג .18

 .קשור את שתי הרגליים יחדיו עם חוט דיג .19

 ).נדרש סיוע מבוגר בעת השימוש במספריים: הערה. (קשור קשר כפול וקצץ את הקצוות .20

 .על קצה כף הרגל כפי שמוצגצדדי -השתמש ברצועת נייר דבק דו .21

 .הדבק את הזנב הצהוב על קצה כף הרגל ליצירת השכבה הראשונה .22

 .צדדי מעל השכבה הראשונה -השתמש בחתיכה נוספת של נייר דבק דו .23

 .ליצור את השכבה השניה כפי שמוצגצהוב נוסף על השכבה הראשונה בכדי  הדבק זנב .24

 .צדדי על השכבה השניה-השתמש בחתיכה נוספת של נייר דבק דו .25

 .כפי שמוצג 15חבר את רצועת הקשקשים הקטנה ביותר שנגזרה מהבד הכחול בשלב , אז .26

 .חבר את רצועת הקשקשים הצהובה הקטנה ביותר מעל הרצועה הכחולה, כעת .27

תמיד השתמש ברצועות . כדי לסיים את כל השכבותהמשך לפי רצף הצבעים על האריזה ב .29- 28

כעת זנב בת . על הרצועה הגדולה ביותר לסוף שאתה שומרתוך , הקשקשים הקצרות יותר תחילה 

 .הים מושלם

צדדי כדי ליצור את חלקו העליון של ביקיני בת הים עם עיגולי הבד הכחול        - השתמש בנייר הדבק הדו. 30

  .כפי שמוצג

צבע את , בעזרת העפרונות הצבעוניים הכלולים. שבלונת הפנים והנח אותה על פני בת היםקח את . 31

  .העיניים בכחול ואת השפתיים בורוד

  !בת הים שלך מושלמת כעת. 32

 .זכור לתת לה שם ולמלא את תעודת הלידה שלה. 32



  !!אספו את כולן

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