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מוזאיקה לחלון

להורים :יש לקרוא את כל ההוראות
לפני מתן הנחיות לילדיכם.
אזהרה:

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

)פיה\בת הים\נסיכה(
EASY-TO-DO-STICK-IT-EASY
WINDOW MOSAIC- 04565

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

 .Aהוראות בטיחות
.1
.2
.3
.4
.5

יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל .7
נדרשת השגחת ועזרת מבוגר.
הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא
נכון .שמור הרחק מילדים בני  3ומטה.
זוג מספריים נדרש מהבית .נדרשת השגחת מבוגר בעת השימוש במספריים.

 .Bמרכיבים
מאות חתיכות מוזאיקה שקופות מלבניות ליצירת הרקע 1 ,סט חתיכות מוזאיקה בצורות ליצירת דמות
הפיה 1 ,תבנית עיצוב 1 ,לוח שקוף 4 ,כוסות שאיבה והוראות מפורטות .המרכיבים מספיקים ליצירת
תמונת המוזאיקה המוצגת ,בגודל  26 X 26ס"מ) .יש צורך בזוג מספרי יצירה קטנים .לא כלול בערכה.
נדרשת השגחת מבוגר בעת השימוש במספריים(.

 .Cהוראות
.1

.2
.3

.4

.5

.6

חתוך או קרע את חתיכות המוזאיקה לאורך הרשת החתוכה -מראש .התחל ביצירת הדמות
המרכזית .ישנן חתיכות מוזאיקה גזורות מראש ליצירת התמונה במרכז .הן מונחות על כרטיס
התאמת צורות נפרד .מספר רשום על כרטיס ההתאמה לחתיכות בצורות שונות .חבר את כרטיס
ההתאמה לתבנית העיצוב כדי למצוא את החתיכות הגזורות-מראש המתאימות כדי ליצור את הדמות
המרכזית.
קלף בעדינות את גליון המגן של הלוח השקוף .הנח את הלוח השקוף על תבנית העיצוב.
החל בהכנת תמונת המוזאיקה שלך .הדבק את חתיכות המוזאיקה בצבעים השונים על הלוח השקוף
לפי התבנית מתחתיו .אין צורך בדבק וזה גם לא דביק .חתיכות המוזאיקה STICK-IT-EASY
החדשניות יישארו על לוח הבסיס השקוף כמו קסם .זה קל לארגן מחדש את חתיכות המוזאיקה על
הלוח גם כן .הערות :אם חתיכות המוזאיקה נעשות מאובקות ,ייתכן ולא יידבקו כראוי .אם זה קורה,
נקה אותן עם מי סבון ותן להן להתייבש .הן יהפכו ל"דביקות " שוב .אותו תהליך ניקוי תקף ללוח
השקוף כאשר הוא הופך למאובק.
המשך ביצירת דוגמת הרקע לאחר שסיימת את התמונה המרכזית .בצע את השלבים שתוארו
למעלה בכדי ליצור את הרקע עם החתיכות המלבניות הרגילות .אזורים מסויימים זקוקים לחצי
חתיכה מחתיכת המלבן הרגילה .עליך לחתוך את החתיכות המלבניות לחצאים) .שים לב :אתה זקוק
לזוג מספריים מהבית לביצוע שלב זה .נדרשת השגחת מבוגר בעת השימוש במספריים .בנוסף,
בעת חיתוך המוזאיקה לחצאים ,יהיה עדיף לחתוך את החתיכות כאשר אינן מנותקות מהאחרות .זה
יקל על החזקתן וחיתוכן .אם ניתקת את המוזאיקה לחתיכות קטנות ,יהיה עדיף להתנהל בזהירות
עם החיתוך מכיוון והחתיכות כעת קטנות להחזקה .מומלץ לבקש עזרה ממבוגר( .ישנו תרשים
התאמת צבעים המודפס בתחתית תבנית העיצוב .הוא מראה את כל הצבעים וכמות חתיכות
המוזאיקה הצבעוניות הדרושה להשלמת הרקע .ייתכן והצבע השקוף של חתיכות המוזאיקה ישתנה
מעט מהצבעים המודפסים בתרשים הצבע .התאם את כל חתיכות המוזאיקה הצבעוניות עם תרשים
הצבע לפני שתתחיל .זה יעזור לך לעקוב אחר תבנית העיצוב .מצורפות בנוסף חתיכות רזרביות לכל
צבע .אם יש חוסר בכמויות צבע ,תוכל להחליף אותם במוזאיקה בעלת צבע מעט שונה מאותה
משפחת צבע .זה לא ישפיע על המראה הכללי של התמונה .תוכל גם להשתמש בתגזירים הנותרו
מחתיכות המוזאיקה בצורות ליצירת הרקע גם כן .פשוט גזור אותם לכדי חתיכות קטנות בצורות
שונות .הדבק אותם על הרקע למילוי פערים .זה יגרום למוזאיקה שלך להיראות עשירה בצבע.
לאחר סיום תמונת המוזאיקה שלך ,הנח את כוסות השאיבה בתוך כל חור של הלוח השקוף )הערות:
משטח השאיבה צריך לפנות לאותו צד שאליו דבוקות חתיכות המוזאיקה( .אם כוס השאיבה הותקנה
כראוי  ,הלוח השקוף צריך להיות על בצד החיצוני ,מגן על משטח המוזאיקה כאשר הוא תלוי בחלון.
כעת תלה את התמונה על החלון ותן לשמש לזרוח כליה .זהו קישוט חלון מרשים .תוכל גם לתלות
את התמונה על משטח מראה או מקרר.

 .Dרעיונות נוספים
חומר המוזאיקה המצורף יישאר על רוב המשטחים החלקים כמו קסם .במקום להדביק את חתיכות
המוזאיקה על הלוח השקוף ,תוכל גם להדביק אותן ישר על חלון ,מקרר ,מראה או כל משטח מבריק אחר
ליצירת אמנות מוזאיקה ייחודית בביתך.
ישנם עיצובים רבים ושונים של מוזאיקה לחלון  STICK-IT-EASYזמינים .לאחר שתאסוף מספר עיצובים
שונים תוכל לשלב את כל חתיכות המוזאיקה )עם מבחר צבעים גדול בהרבה( ליצירת תמונות מוזאיקה
מפורטות בהרבה של עיצובים משלך.
אמני מוזאיקה שוברים את אריחי המוזאיקה לצורות שונות ) כמו משולש או טרפז( כדי למלא את החללים
ליצירת תמונות מפורטות .עם מוזאיקת ה STICK-IT-EASY -שלנו ,תוכל בקלות לחתוך את חתיכות
המוזאיקה עם זוג מספריים ולארגן אותן איך שתרצה .זה כל כך קל!

 .Eשאלות וטענות
אנו מעריכים אותך כלקוח וסיפוקך ממוצר זה חשוב לנו .אם יש לך טענות או שאלות ,או
אם מצאת חלק מערכה זו חסר או פגום ,אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר .כתובתנו -חברת ,LIA
ת.ד  3194הרצליה ב'  .46131אתה מוזמן גם ליצור קשר עימנו באימייל,info@lia.co.il :
פקס ,153-9-9502552 :טלפון ,09-9502552 :אתר האינטרנט. WWW.LIA.CO.IL :

