
  

  

  

  כפתורי פיה

  זוהרים בחושך

GLOW IN THE DARK FAIRY BUTTONS- 4612  

  

  

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

A. מרכיבים 
  

מצוירים  12( עיגולי שכבת כיווץ קסם  16, יוצר כפתורים אחד מפלסטיק, סטים של כפתורים זוהרים 12

 12המרכיבים מספיקים ליצירת . גומי אלסטי והוראות מפורטות, סיכות ביטחון ,)ריקים 4- ות ועם איורי פי

  ).סרטים לשיער 4- תגים ו 8(כפתורים 

אין לגעת בכפתורים בעודם . יש צורך בהשגחת מבוגר, הערכה דורשת שימוש במייבש שיער :זהירות

  .חמים

  

B. הוראות 

  
  

שמור על השכבה שמסביב (ת וקרע אותה לאורך הקו המקווקו משכבות כיווץ הקסם המודפסו תבחר אח

חפש את . יוצר הכפתורים מפלסטיק הנח את שכבת הכיווץ בראש). Cעבור פרויקטים אחרים בחלק 

וודא כי . יישר משולשים אלו כפי שמוצג. סימני המשולש על שני קצוות יוצר הכפתורים ושכבת הכיווץ
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  :אזהרה

מכיל חלקים  – סכנת חנק 

לא מיועד לילדים . קטנים

  .3מתחת לגיל 

 

 חזית כפתור זוהר

 שכבת כיווץ

 יוצר כפתורים

קפלו את שכבת כיווץ 

ימההקסם כלפי פנ  

. סיכות מכילות נקודה חדה ייעודית

ר יש להשתמש תחת השגחת מבוג

.בלבד  



 השתמש במייבש שיער מעל הכפתור

מייבש 

 שיער

 עפרון

 תג

 סרט שיער

...זה זוהר בחושך  

החזק בכפתור בעודו פונה כלפי מטה מעל . הפוך את השכבה, וכהאם היא הפ. מוצגת כראוי" R"האות 

יישר אותו עם אלו שעל שכבת הכיווץ . חפש שוב את סימן המשולש הבולט. מרכז שכבת כיווץ הקסם

ורים יחד עם תלחץ על הכפתור הזוהר כלפי מטה לתוך יוצר הכפ. ויוצר הכפתורים כפי שמוצג למעלה

. ל את קצוות שכבת הכיווץ לכיוון מרכז הכפתורפק. כולו בתוך היוצרשכבת הכיווץ עד שהכפתור נמצא 

  .וודא כי הם מקופלים כולם לאורך השפה

  

  
  

הפוך בעדינות . הכנס את שתי העמודות הקטנות במרכז לתוך החריצים במרכז הכפתור. קח גב כפתור

הסר בעדינות . ובע כעתגב הכפתור מק. את גב הכפתור כך שסימן המשולש שעליו מתיישר עם האחרים

  .שכבת הכיווץ עוטפת את הכפתור כעת בצורה רופפת. את הכפתור מיוצר הכפתורים

  

הכנס את קצה העפרון לתוך החור בגב                                          ! כווץ את שכבת כיווץ הקסם

אחוז בכפתור עם העפרון והשתמש באוויר חם ממייבש שיער . הכפתור

! תוכל לראות את שכבת הכיווץ מתכווצת באורח קסם. ליו בחום בינוניע

. דקות 1-2הוא יתכווץ תוך . השתמשו במייבש באופן אחיד בשני הצדדים

יש צורך בהשגחת מבוגר בעת השימוש : זהירות. כפתור הפיה שלך מוכן

  .אין לגעת בכפתור בעודו חם. במייבש השיר

  

  :יצירת תגי כפתור

חון ודחוף אותה לתוך החריץ בגב הכפתור ליצירת תג כפתור קח סיכת ביט

  .אופנתי

  :יצירת סרט שיער

השחל אותן דרך . חתיכות שוות באורכן 4- חתוך את הגומי האלסטי ל

  !יצרת סרט שיער פיה זוהר. הלולאה בגב הכפתור וצור קשר

  

  

  :כיצד לגרום לכפתורים לזהור

פשוט חשוף את . אה יפה באור יום וזוהר גם בחושךכפתור הפיה שלך נר

כבה את האור וצפה בכפתור . הכפתור הזוהר למקור אור במשך דקה

תוכל להטעין את הכפתור הזוהר עם ! זה מסתורי! הפיה שלך זוהר בחושך

  !הכיף בלתי מוגבל. כל מקור אור

  

  

 

 גב הכפתור

 סובב את גב הכפתור בכיוון השעון
 יישר וקבע במקום



C. פעילויות אחרות והצעות 
  

  !דרכים נוספות ליצור כפתורים מעניינים

  

 :צור כפתור עם שכבות ציורים מרובות •

  

ערוך אותן בשכבות על .  ל השכבה סביב שכבות הכיווץ וחתוך החוצה דוגמאות ואותיותשמור ע

. 3- ו 2גבי שכבת כיווץ פיה או שכבת כיווץ ריקה והנח את הכפתור למעלה כפי שעשית בשלבים 

ם כדי ליצור תגי כפתור תוכל גם להשתמש במסרים מודפסים או דוגמאות שגזרת מירחוני

  .מאוד מעניינים

  

 :צור כפתורי מסרים זוהרים משלך •

  

קשקש על כפתור ועטוף אותו עם אחת שכבות הכיווץ הריקות , באמצעות טושים תמידיים

  .המצורפות ליצירת סיכת מסר זוהרת מדליקה

  

 :צור כפתורי בד •

  

ועטוף , עיגול שכבת הכיווץ קח שכבת בד דקה אותה חתכת לאותו גודל של, במקום שכבת כיווץ

ייתכן ולא תוכל לראות את האפקט . אין צורך להשתמש במייבש שיער. אותה לתוך הכפתור

אך זו תהיה תוספת מעניינת וכיפית לאוסף הכפתורים , מכיוון והבד אינו שקוף ךהזוהר בחוש

  .שלך

  

  

 

 

  שאלות וטענות

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