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  ייצור ערכת

שיניים לפיית קופסאות  

TOOTH FAIRY KEEPSAKE BOX -04564 

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

A. הוראות בטיחות  

 .יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה .1

 .מומלצת השגחת ועזרת מבוגר .2

 .5 ערכה זה מיועדת לילדים מעל גיל .3

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

 .ומטה 3שמור הרחק מילדים בני 

אין להכניס את . נדרשת השגחת מבוגר. האף והגרון, אבק הגבס הנחפר עלול לגרות את העיניים .5

במקרה של מגע עם . ר והעינייםהימנע ממגע עם העו. החומרים לפה או להשתמש בהם על הגוף

 .הנוחות נמשכת-שטוף במים והתייעץ עם רופא במקרה שאי, העיניים

מומלץ כי תחילה תשתמש בכמות קטנה של , אם ערבוב הגבס חדש לך. אבקת גבס בטוחה לשימוש .6

 .משחת גבס על גב ידך בכדי לוודא שאין לך תגובה אלרגית

  

B. הערות 

  .נסות לשמור על האזור מסודר ונקייש לעבוד על משטח שטוח ויציב ול .1

זה עלול להוביל . אין לשפוך את אבקת הגבס בחור ניקוז האמבטיה. השלך את הגבס בצורה נכונה .2

 .שטוף את הכלים שאיתם ערבבת את הגבס מיד תחת מים זורמים. לסתימה

 

C. מרכיבים 

שן "תעודות  4, מברשת 1, רצועת צבע 1, חתיכות נייר ריפוד דביק 4, שקיקי אבקת גבס 2, יציקהמגש  1

  .והוראות מפורטות" שנפלה

יש לקרוא את כל ההוראות : להורים

.יכםלפני מתן הנחיות לילד  

:אזהרה  

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



D. הוראות 

אבקת גבס מתחילה להתקשות כאשר היא : שים לב לדברים הבאים, לפני שתתחיל לערבב את הגבס

יש . זה תהליך הדרגתי שבו הצמיגות של התערובת יורדת בהדרגה עד שהיא מתקשה. מעורבבת במים

, כאשר התערובת היא כמו משחה רכה ההיציקבצע את . תמיד לבדוק את מצב התערובת בזמן ערבוב

זה יהיה קשה מדי לעצב בתבנית כאשר התערובת . דקות אחרי שהגבס עורבב עם מים 3-5בערך 

  ".גושי"מתפתחת למצב 

 החלליםזה מספיק למילוי כל . של גבס בכל פעם אחתההוראות הבאות הן לערבוב שקית : הערות

חזור על הליכי , השתמש בשקית הגבס השניה. מכסים בכל פעם 2-קופסאות ו 2יצירת ל בתבנית

  .הסטים הנוספים של הקופסאות 2העירבוב והעיצוב שנית ליצירת 

  

 ערבוב הגבס .1

חתוך . ל"מ 60-80כלי ערבוב וכוס מים בנפח של , השתמש  בקערת ערבוב עם משטח פנימי חלק

המשך להוסיף מים בהדרגה . ובלפתיחה את שקית אבקת הגבס ושפוך אותה אל תוך קערת הערב

. ערבב את התערובת בעדינות בזמן מזיגת המים. בזמן שאתה בודק את המצב של משחת הגבס

אין לשפוך יותר מדי מים בבת אחת מכיוון וזה עשוי לגרום לתערובת הגבס להיות נוזלית מדי בשביל 

 60-80 - חלקה לאחר ש יהפוך בהדרגה למשחה) גרם 120(הגבס , תלוי בתנאים הסביבתיים. לעצב

זכור שוב לא לערבב את הגבס לזמן רב מדי מכיוון והוא יתחיל להתגבש . ל מים עורבבו איתו"מ

  .ברגע שיתערבב עם מים

  

 פיית השיניים קופסתיציקת  .2

נער את . ההנח את התבנית על משטח שטוח ושפוך בזהירות את תערובת הגבס לתוך החללים של

הגבס יתחיל להתקשות לאחר . את המשטח ולהיפטר מהבועות נית בעדינות כדי להחליקבהת

  .שישפך אל תוך התבנית

  

 שחרור מהתבנית .3

דקות  20-30הגבס יהפוך לקשה לגמרי תוך , בטמפרטורת החדר. הזז הצידה את הגבס שיתגבש

  ).דבר תקין(ויפלוט מעט חום 

שמשקעי הגבס מומלץ כי תנקה את כלי הערבוב לפני , בזמן שאתה מחכה להתגבשות הגבס

. יש תמיד לנקות אותם תחת מים זורמים כדי לוודא שהגבס לא סותם את הכיור. מתחילים להתגבש

  .היציקההסר אותו בעדינות ממגש , )דבר הלוקח יום בערך(כאשר הגבס התייבש לגמרי 

  

 צביעה .4

ב כי שים ל. תוכל להתחיל לצבוע את הגבס לפי תוכנית צביעה משלך עם הצבע והמברשת הכלולים

זה דבר נורמלי שקורה לאחר . ייתכן ותראה סוג של פיגמנט, כאשר תפתח את דלי הצבע לראשונה

תוכל . פשוט ערבב בעדינות את הצבע והוא יחזור לצבע רגיל .תקופה ארוכה של איחסון בתוך הדלי

הדבק , לאחר שסיימת את הצביעה. להעזר בקטע הבא לגבי עצות צביעה ומדריך ערבוב הצבעים

זה יעזור לקיבוע מיקום  המכסה כאשר הוא מונח . הקופסאיכת נייר ריפוד דביק בתתית מכסה חת

  .אל תשכח גם למלא את התעודה. קופסת פיית השיניים כעת מוכנה. הקופסאעל 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עצות צביעה

  .עקוב אחר מדריך עירבוב הצבעים למטה בכדי ליצור צבעים נוספים

  כחול+ צהוב= ירוק

  אדום+ צהוב= כתום

  אדום+ כחול= סגול

  קצת שחור+ צהוב+ אדום= חום

  לבן+ אדום= ורוד 

  לבן+ כחול= תכלת

  קצת כחול+ צהוב= ירוק ליים

  קצת צהוב+ לבן+ כחול= טורקיז

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

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

 .תמיד קל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך. הוספת השכבה השנייה

סגור את מכסי הדליים בחוזקה למניעת . תמיד שטוף את המברשת לפני ערבוב או שימוש בצבע חדש •

 .ספר טיפות מיםדלל אותו עם מ, אם הצבע יבש. התייבשות הצבע

  

יצירת קופסאות  ערבוב הגבס

 תיבת השיניים

 צביעה שחרור מהתבנית

 נייר ריפוד דביק



E. ההיסטוריה של פיית השיניים 

היה , כאשר לילד נפלה שן, באירופה". נופלות"למקומות שונים יש אגדות שונות בקשר לשיני התינוק ה

זה נעשה כדי ששן חדשה תגדל . ה בחצר או בשטח המקיף את בית הילדתזה מנהג מקובל לקבור או

קללה , אנשים האמינו כי אם מכשפה השיגה שן. לההסיבה השניה למנהג זה היה אמונה טפ. במקומה

  .המצערת הזוכך שאנשים קברו את שיני ילדיהם למניעת הקללה . תיפול על הילד

כוח רב המביא מזל וכוח בקרב אם  ים האמינו כי חלקי הילדים כולליםאנש, בימי הויקינגים המוקדמים

מספר חוקרים טענו כי . עבור השימוש בשן כך שלויקינג היה מחיר לשיניים שניתן לילד. נמצא בידיהם

  .שיניים אלו נקשרו ליצירת תכשיטים

פיית השיניים , באופן כללי. 20פיית השיניים מופיע כחלק מהתרבות האמריקאית מתחילת המאה ה

ילדים בדרך כלל מאבדים את שן החלב . היא מגיעה כאשר ילד איבד שן. מתוארת כיצור קטן מאוד

מתחת לכרית לפני שילכו  הרובם ישימו אות, כאשר ילדים מאבדים שן. 7-ו 5גילאי הראשונה שלהם בין 

היא תשאיר פיצוי כספי מתחת , כאשר היא לוקחת את השן.פיית השיניים מגיעה באמצע הלילה. לישון

אז פיית השיניים לוקחת את כל השיניים למגדל שלה ומשתמשת ). דבר זה נעשה על ידי ההורה( ,לכרית

  .רותיהבהן למט

  

  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

  

 


