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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 

  

 .לפני ההתחלהיש 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 

, חוט דיג, אבני חן,חרוזים, סרטים סגולים וורודים, תחרה בצבע כסף וזהב, בד ורוד, צמר, גוף בובה רך 1

מרכיבים מספיקים . נייר דבק דו צדדי והוראות מפורטות, דבק, תעודת לידה, שבלונת פנים, עפרונות צבע

  .מ"ס 22ליצירת בובה בגובה 

  

C. הוראות 

 .4ושמור אותה בשביל צעד  מ"ס 15חתוך רצועת צמר באורך , לפני שתתחיל ליצור את שיער הבובה .1

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

 .החלק בעדינות את הצמר מהספר .3

וקשור אותה סביב מרכז לולאת הצמר הגדולה  1מ שחתכת בצעד "ס 14קח את רצועת הצמר באורך  .4
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יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

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



 ).שימוש במספרייםנדרש סיוע מבוגר בזמן : שים לב. (חתוך את שני קצוות הלולאה .5

 .קפל את השיער לחצי כפי שמוצג .6

שיער הצמר ידבק אליו כמו קסם ללא שימוש . ישנו נייר הידוק המחובר לצד האחורי של ראש הבובה. 7-8

לחץ . סדר את השיער כדי להגיע לסגנון הרצוי. ר כנגד נייר ההידוק המחוברעלחץ בעדינות על השי. בדבק

ייתכן ויהיה קשה למקם מחדש את הצמר לאחר : שים לב. (יער במקוםבחוזקה שוב בכדי לקבע את הש

קצץ . השתמש במעט דבק מגע על מצח הבובה בכדי לקבע את השיער בחזית.) שהוא הוצמד בחוזקה

  .את הקצוות לסיום נקי

  .את קצוותיו ותתיר את רצועות הצמרגרום לשיער להראות גלי על ידי כך שתמשוך . 9

  .גול לחציחתוך את הסרט הס. 10

-קלף  את גב נייר הדבק הדו, צדדי לחלק העליון של הסרטים הורודים-חבר את נייר הדבק הדו. 11-12

  .השלמת את החלק העליון. חבר חתיכת סרט אחת לחזה הבובה ואת השניה לגבה. צדדי

צדדי לחבר את התחרה - השתמש בנייר הדבק הדו. מ"ס 4חתוך רצועת תחרה זהובה באורך . 13

  .ה לסרט הסגול כפי שמוצגהזהוב

  ).נדרש סיוע מבוגר בעת השימוש במספריים: שים לב(חתוך את שארית התחרה הזהובה לחצי . 14

  .השתמש בנייר הדבק הדו צדדי לכתפי הבובה כפי שמוצג וקלף את גב נייר הדבק. 15

  .החזור על התהליך בצדדים כדי להגיע למראה ז. חבר את התחרה הזהובה לכתפי הבובה.16

חבר את נייר הדבק הדו צדדי לחלק העליון של הבד הורוד וקלף את גב נייר  :חצאית באורך מלא. 17

  .הדבק

סיימת כעת להרכיב . השתמש בבד הורוד על הבובה כדי לגרום לכך שתיראה כאילו היא לובשת סינר. 18

  .את השכבה הפנימית של השמלה

תוך , השחל את חוט הדיג דרך קצה התחרה. מ בערך"ס 50חתוך חתיכת חוט דיג באורך של  .19-20

  .זה אמור להיראות כך. כדי שאתה משתמש בחורי הבד לעשות זאת

משוך את חוט הדיג בחוזקה שני קצוותיו בכדי ליצור קפלים . הנח את הבובה על התחרה הורודה. 21

  .קשור קשר לסגירת השמלה. בשמלתה

  .הוסף חתיכה נוספת של נייר דבק דו צדדי לגב הסרט הורוד וקלף את גב נייר הדבק. 22

  .חבר את סרט החגורה למותניים כפי שמוצג . 23

  .צדדי להדבקת אבני החן העגולות על החגורה- השתמש בנייר דבק דו. 24

השמלה . תהשתמש בנייר דבק דו צדדי כדי לחבר את התחרה לקצה חצאית הבובה וקצץ את הקצוו. 25

  .מושלמת כעת

  .השחל את החרוזים כדי ליצור שרשרת כפי שמוצג :שרשרת. 26

  .הנח את השרשרת סביב צוואר הבובה. 27

  .צור קשר כפול בעורף כפי שמוצג. 28

השתמש בעפרונות המצורפים כדי . קח את השבלונה המצורפת והנח אותה על פני הבובה: פנים. 29

  .השפתיים בורודלצבוע את העיניים בכחול ואת 

  .קטנה של נייר דבק דו צדדי לקצה התחרה הכסופה החבר חתיכ :כתר. 30

  .וצור חפיפה בין הקצוות ליצירת לולאהקלף את גב נייר הדבק . 31

השאר אותו להתייבש במשך . מקם את הכתר הקטן על ראש הנסיכה וחזק אותו במקום עם דבק. 32

  .מספר דקות

  !עת מושלמתהנסיכה היפייפיה שלך כ. 33

  .זכור לתת לה שם ומלא את תעודת הלידה. 34

  

  

  

  



  !!אספו את כולן

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