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  -אמנות בחרסינה

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

A. הוראות בטיחות  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

  .השגחת וסיוע מבוגר מומלצים .2

 .8ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל  .3

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

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני 

 .שטוף ידיים לאחר צביעה .5

  

B. הערות 

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

 

C. מרכיבים 

  .מברשת צבע והוראות מפורטות 1, רצועת צבע 1, מגנטי גומי  ,חתיכות אריחים 10מכיל 

  

  

  

  

  

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.לפני מתן הנחיות לילדיכם  

:אזהרה  

לא  . חלקים קטנים -סכנת חנק

.3מיועד לילדים מתחת לגיל   



D. עיצוב וצביעה 

 ...עיצוב .1

צור עיצוב . רטט בקלילות עיצוב ייחודי על האריחים לפני שתצבע אותםשהשתמש בעיפרון כדי ל

  .משלך בעזרת הדמיון או השתמש באיור המוצג על האריזה

 ...צביעה .2

  .יבשו לחלוטיןבדרך כלל לוקחת שעה עד שהתי. תן לאריחים להתייבש, לאחר הצביעה

 ...הפיכה למגנטים .3

לחץ את משטח . הדבק את מגנט הגומי בגב האריח. קלף את הגליון האחורי של מגנטי הגומי

  .כעת יש לך מגנטים משלך למקרר. המגנט בכדי לוודא שהמגנט מחובר לאריח בחוזקה

  

   עצות צביעה
ההנחיות הבאות אינן חלק מ. עקוב אחר מדריך ערבוב הצבעים למטה כדי להפיק יותר צבעים

  .   מתייחסות לערכה שלך אם הצבעים הדרושים אינם כלולים

  

  .כחול+ צהוב= ירוק

  .אדום+ צהוב= כתום

  .אדום+ כחול= סגול

  .אדום+ קצת כחול+ צהוב= חום

   .קצת שחור+ צהוב+ אדום

  .לבן+ אדום= ורוד

  .לבן+ כחול= תכלת

  .קצת כחול+ צהוב= ירוק ליים

  .      קצת צהוב+ לבן+ כחול= טורקיז

  

ערבב את הצבעים עם לבן ושחור כדי לגרום להם להראות בהירים או כהים יותר  •

 .התוצאה עלולה להיראות עכורה. אל תערבב יותר מדי צבעים יחד. בהתאמה

לתוצאות הטובות ביותר הוסף יותר משכבה אחת של צבע אך חכה להתייבשות השכבה  •

תמיד קל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע . כבה השנייההראשונה לפני הוספת הש

 .צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך

הכן כוס מים קטנה . תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או שימוש בצבע חדש •

סגור את מכסי הדליים . כדאי גם להשתמש במגש ערבוב לעירבוב צבעים. למטרה זו

 .דלל אותו עם מספר טיפות מים, יבש אם הצבע. בחוזקה למניעת התייבשות הצבע

זה יעזור . תוכל גם להוסיף טיפה קטנה של נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה •

  .לפעולת הצביעה  על המשטח 

  

  שאלות וטענות

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

         ,   LIAחברת  - כתובתנו. איתנו קשר ליצור 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

 


