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  בלרינה \הערכת ייצור בוב
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  .אך מכוון לשני המינים במידה שווהלמען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר : הערה

A. הוראות בטיחות 

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

  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .2

 .מבוגר נדרשת בכל זמן שימוש במספריים והשגחתעזרת ). לא כלולים(שימוש במספריים נדרש  .3

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

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני . נכון

  

B. רכיבים 

נייר , דבק, תעודת לידה, סרט, תחרה לבנה, תחרה ורודה, תחרה כסופה, תחרה לבנה, צמר, בובה רכה

סרט : סרטים שונים 3ערכה זו מכילה .( הוראות מפורטות ,עפרונות צבעוניים,שבלונות פנים, צדדי-דבק דו

הרכיבים מתאימים ) מ"מ 25עובי  –סרט לבגד גוף , מ"מ 10עובי  –סרט לחגורה , מ"מ 7עובי  –לנעליים 

  .מ"ס 22להכנת בובה בגודל 

  

C. הוראות 

 4מ בשביל שלב "ס 15לפני שתתחילו להכין את השיער של הבלרינה חתכו חתיכת צמר באורך  .1

 .11מ בשביל שלב "ס 240וחתיכה באורך 

 .2כמו בתמונה ) מ בערך"ס 30בגובה (עטפו את שארית הצמר סביב ספר  .2

 .הורידו בזהירות את הצמר המלופף מהספר .3

 .3וקשרו אותו סביב מרכז לולאת הצמר משלב  1מ משלב "ס 15קחו את חתיכת הצמר באורך  .4

הצמידו את .ק למשטח ללא שימוש בדבקשיער הצמר ידב. מאחורי ראש הבובה יש משטח דביק .5-6

: הערה. (ולחצו בעדינות את השיער למשטח הדביק 5השיער לבובה בהתאם לכיוון החץ בתמונה 

 )יהיה קשה לשנות את המיקום והצורה שלו, מרגע שהדבקתם את השיער

יש לקרוא את כל : להורים

ההוראות לפני מתן הנחיות 
.לילדיכם  

:אזהרה  

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



 .7הניחו את קצה השיער באיזור המסומן בחץ בתמונה  .7

 .צו על השיער בחוזקה כדי להצמיד את השיער למקוםלח). 8תמונה (הראש של הבובה יראה כך  .8

 .שימו מעט דבק על השיער על מנת להצמיד את חוט הצמר הרופף למקום .9

תנו . שימו מעט דבק לחלק הקדמי והאחורי של ראש הבובה כדי להצמיד את השיער לראש .10

 .לדבק להתייבש למשך שעה בערך

כמו ) מ בערך"ס 12בגובה (ביב ספר אותו ס הולפפ, מ"ס 240צמר באורך ה חתיכת קחו את  .11

 .11בתמונה 

 .הורידו את חבילת הצמר בזהירות מהספר וקשרו קשר באמצע .12

 )13תמונה (זה יראה כך  .13

השגחת מבוגר : הערה(גזרו את הקצוות המיותרים בשביל ליצור את הקוקיה של הבלרינה  .14

 .)נדרשת בזמן שימוש במספריים

תנו לדבק להתייבש . הבובה והדביקו את הקוקיה במקוםשימו מעט דבק לחלק העליון של ראש  .15

 .וודאו שהדבק יבש לגמרי לפני השלב הבא. במשך שעה בערך

צדדי לקוקיה והדביקו אליו -הדביקו נייר דבק דו). 16תמונה (הפנים של הבובה יראו כך : כתר .16

 .השיער של הבובה מוכן. את הכתר מתחרה כסופה

 .הכחול לחציחתכו את הסרט : עליונית בגד גוף .17

 ).18תמונה (צדדי לסרט הכחול והורידו את כיסוי המגן מהדבק -הדביקו את נייר הדבק הדו .18

 .העליונית מוכנה. הדביקו חתיכה אחת של הסרט הכחול לחזה של הבובה והחצי השני לגב שלה .19

 .צדדי-הדביקו את התחרה הלבנה מסביב לצוואר הבובה באמצעות נייר דבק דו .20

והסירו את כיסוי , 21תמונה בצדדי לזרועות הבובה כמו - את נייר הדבק הדוהדביקו : שרוולים .21

 .המגן

גלגלו את . גזרו את אותה חתיכה לחצי, עכשיו. מ מהתחרה הורודה"ס 3חתכו חתיכה בעובי  .22

 .22שתי החתיכות הקטנות לצורת עיגול כמו בתמונה 

 .הכתפיים של הבובה עטפו את חתיכות התחרה הורודה סביב, צדדי- באמצעות נייר דבק דו .23

 .צדדי למותניים של הבובה-הדביקו את נייר הדבק הדו: חצאית .24

כך שהחלק העליון מעט קצר יותר מהחלק ) 25תמונה (קפלו את שארית התחרה הורודה לאורך  .25
 .וכך שהצד הצבעוני יותר מופנה כלפי חוץ, התחתון

ליצירת החצאית כמו  תוך כדי קיפול התחרה, צדדי- הדביקו את התחרה הורודה לדבק הדו .26
 .26בתמונה 

כיסוי המגן והסירו את , י לאחורי הסרט הורודצדד- הדביקו חתיכה של נייר דבק דו: חגורה .27
 .מהדבק

 .28הדביקו את הסרט למותניים של הבובה ליצירת החגורה כמו בתמונה  .28
השגחת מבוגר נדרשת בזמן :  הערה. (החצאית של הבובה מוכנה. גזרו את שאריות הסרט .29

 )מוש במספרייםשי
 –כך ששתי החתיכות שוות , לחצי) מ"מ 7עובי (סרט נעלי הבלרינה את חתכו : נעלי בלרינה .30

 .צדדי לקצה כל רגל של הבובה- הדביקו נייר דבק דו .אחת לכל נעל
ולפפו את שני צדדי הסרט בכיוונים מנוגדים ) 31תמונה (הניחו את מרכז הסרט על נייר הדבק  .31

 .הרגל פעמיים מסביב לכף
 .וקשרו קשר 32לפפו את הסרט סביב הרגל כמו בתמונה  .32
השגחת מבוגר נדרשת בזמן שימוש : הערה. (רט וגזרו את קצוות הסרטקשרו קשת יפה מהס .33

 )במספריים
 .נעלי הבלרינה מוכנות. ל לרגל השנייה"חזרו על הצעדים הנ .34
רונות הצבעוניים עיניים כחולות וציירו לבובה עם העפ, מקמו את שבלונת הפנים על פני הבובה .35

 .ושפתיים ורודות
 .זכרו לתת לה שם ומלאו אותו בתעודת הלידה שלה! הבלרינה מוכנה .36

  



  ערכות להרכבת בובות

  !!אספו את כולן

בת ים קטנה ונסיכה וצרו לעצמכן אוסף , צרו פייה מקסימה. שימו לב לערכות הרכבת בובות האחרות שלנו

  .בובות יפייפיות

  

  

 שאלות וטענות
  

 או ,שאלות או טענות לך יש אם .לנו חשוב זה ממוצר וסיפוקך כלקוח אותך מעריכים אנו
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00-02731הרכבת בובת בלרינה  ערכת   

00-02746ערכת הרכבת בובת נסיכה   

00-02732ערכת הרכבת בובת פייה   

  00-02733ים -ערכת הרכבת בובת בת


