
 

 

 

 

 

 

לצביעת ערכה  

  עץ תיבת 

  ומראה עם פיה

PAINT & MAKE YOUR OWN  

FAIRY MIRROR CHEST- 02738 

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

A. הוראות בטיחות 

  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .מומלצת השגחת ועזרת מבוגר .2

   .8דת לילדים מעל גיל ערכה זה מיוע .3

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

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

 .מומלצת השגחת וסיוע מבוגר בעת השימוש). לא כלולות(מספריים דרושות   .5

כופף . תוכות מכילות נקודות חדותמברשות ח. נדרשת השגחת מבוגר בעת חיתוך מברשות מקטרת .6

 .את הקצוות החדים פנימה כפי שרשום בהנחיות

 .אין להכניס את החומרים לפה .7

 

B. הערות 

 .יש לעבוד על משטח שטוח ויציב ולנסות לשמור על האזור מסודר ונקי .1

צבע יבש עלול להשאיר כתמים עדינים על הבגדים גם . שטוף מיידית, אם הבגדים הוכתמו בצבע .2

 .לבש סינר או בגדי עבודה ישנים במידת הצורך. טיפתםלאחר ש
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יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

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



C. מרכיבים 

 

פרחי  6, חרוז עץ 1, כדורי צמר, מראה 1, דבק 1, )מ"ס X 13מ "ס X 9מ "ס 12(תיבת עץ עם מראה  1

 1, צדדי- נייר דבק דו 1, שקית פייטים 1, שבלונת כנפיים 1, מברשת מקטרות 1, בד משי ורוד 1, משי

  .חוברת הוראות מפורטות צבעונית 1, מברשת צבע 1, רצועת צבע 1, צדדי- חומר ריפוד דביק דו

  

D. צביעת ועיצוב תיבת המראה שלך 

 

עצב לפי דמיונך או . השתמש בעיפרון לשרטט בקלילות עיצוב מיוחד על תיבת המראה שלך לפני צביעתה

לצבעוני הרבה  תוכל גם להשתמש בצבע שלך מהבית להפוך את העיצוב. פנה לאיור המוצג על האריזה

 .פנה גם לעצות הצביעה הבאות. יותר

 

 עצות צביעה

  

חלק מהשילובים הבאים אינם נוגעים . עקוב אחר מדריך עירבוב הצבעים למטה בכדי ליצור צבעים נוספים

  .לערכה שלך אם הצבעים הדרושים אינם כלולים

  

  כחול+ צהוב= ירוק

  אדום+ צהוב= כתום

  אדום+ כחול= סגול

  קצת שחור+ הובצ+ אדום= חום

  לבן+ אדום= ורוד 

  לבן+ כחול= תכלת

  קצת כחול+ צהוב= ירוק ליים

  קצת צהוב+ לבן+ כחול= טורקיז

 

אל תערבב . ערבב את הצבעים עם לבן ושחור כדי לגרום להם להראות בהירים או כהים יותר בהתאמה

הוסף יותר משכבה אחת  לתוצאות הטובות ביותר .התוצאה עלולה להיראות עכורה. יותר מדי צבעים יחד

תמיד קל יותר לצבוע . של צבע אך חכה להתייבשות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה

תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או  .בצבע כהה יותר על רקע צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך

דלל אותו , הצבע יבשאם . סגור את מכסי הדליים בחוזקה למניעת התייבשות הצבע. שימוש בצבע חדש

זה יעזור . תוכל גם להוסיף טיפה של נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה. עם מספר טיפות מים

  . לפעולת הצביעה  על המשטח

  

כעת תוכל להתחיל ליצור את . השאר אותה להתייבש בלילה, לאחר שהשלמת את צביעת תיבת המראה

  ).הוראות בגב האריזה. (הפיה הקטנה

  

  

  

  

  

  



E. רת הפיה וקישוט תיבת המראהיצי 

 

, צרו את הגוףיאלו י. מ"ס 8מ ואחת באורך "ס 16אחת באורך , חתוך שתי חתיכות מברשת מקטרת .1

 .מ"ס 16כל אחת באורך , חתיכות צמר 8חתוך , לאחר מכן. הרגליים וזרועות הפיה שלך

קפל אותם . ביא את הקצוות החדיםקפל פנימה את קצוות כל חתיכות מברשת המקטרת בכדי להח .2

 .בחוזקה כך שלא יבלטו

 .כופף את חתיכת המברשת הגדולה יותר לחצי כפי שמוצג .3

 .הנח את הצמר בקפל המברשת .4

 .שלה" כפות הרגליים"חרוז העץ מעל  השחל את  .5

 .דחוף את החרוז למעלה עד שתגיע לצמר .6

סובב את מברשת . ץעטוף את מברשת המקטרת הקטנה סביב הגוף קצת מתחת לחרוז הע .7

 .המקטרת סביב הגוף פעם אחת ליצור את שני זרועותיה

 .זה ייראה כך .8

שמור את שארית הבד . מ כדי ליצור את הבגד העליון שלה"ס X 1מ "ס 4חתוך חתיכת בד ורוד בגודל  .9

 .20ליצירת הכנפיים בשלב 

החלק הדביק על  וודא כי השארת את. צדדי לגב הבד וקלף את חלקו האחורי-הדבק נייר דבק דו .10

 .הסרט

 .קצת מתחת לזרועותיה ,עטוף את הסרט סביב גופה .11

 .דחוף את רגליה דרך החור במרכז עלה הכותרת, ליצירת החצאית שלה .12

 .דחוף את החצאית מעלה לסרט הורוד .13

 .הפוך את שיערה לגלי על יד משיכת הקצוות והתרת חוטי השיער .14

 1.5בצע את הקשר בערך . שיערה אחורניתמ לקשירת "ס 10השתמש בחתיכת צמר נוספת באורך  .15

 .מ מהחרוז"ס

לחץ בחוזקה וחכה עד שהדבק יתייבש . השתמש בדבק להדביק את שיערה למטה ומאחורי ראשה .16

 .קצץ את שיערה קצת כדי לסדר אותו אם תרצה. לפני שתמשיך

השתמש בעפרונות . לחץ בחוזקה בזמן שהדבק מתייבש. הכנס את הפרח לשיערה בעזרת הדבק .17

 .משלך כדי לצייר את פרצופה

 .כל שהיא צריכה עכשיו הן כנפיים. כעת היא תיראה כך .18

קלף את חלקן . צדדי במרכז הכנפיים-הנח חתיכת נייר דבק דו. 10השתמש בכנפיים שנחתכו בשלב  .19

 .האחורי והדבק אותם במקומם על הפיה

 !הפיה שלך מושלמת .20

  

  קישוט תיבת המראה שלך

  

אחד . צדדי- זרת שימוש  בריבוע חומר ריפוד דביק דוהדבק את המראה במקומה בע

השתמש בנייר דבק דו צדדי . במרכז על גב המראה יהיה מספיק להחזיק אותה במקומה

תוכל גם להדביק אביזרים מהבית גם כן . להדביק את פרחי המשי והפייטים על התיבה

כופף את . יבהכעת הצב את הפיה שלך על הת.  'סרטים וכדו, חרוזים -למטרה זאת כמו

היא תשמח לשבת על ראש . זרועותיה ורגליה לתנוחות שונות והושב אותה היכן שתרצה

 !התיבה ולשמור על חפציך בשבילך

 



  שאלות וטענות

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

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר יצורל תהסס אל אנא ,פגום או חסר זו מערכה חלק מצאת אם

  , info@lia.co.il: עימנו באימייל קשר ליצור גם מוזמן אתה .46131' הרצליה ב 3194ד .ת

 . WWW.LIA.CO.IL  :אתר האינטרנט, 09-9502552: טלפון, 153-9-9502552: פקס

 

 

 

 

 

 


