– 4662אביזרי בנות  -צמידי חברות זוהרים
Glow friendship bracelets
הערה :למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה.
אזהרה! סכנת חנק  -מכיל חלקים קטנים.
אינו מתאים לילדים מתחת לגיל .3

 .Aתכולה
 1גלגל צמיד חברות 7 ,סלילים של חוט רקמה צבעונית 2 ,סלילים של חוט רקמה זוהר בחושך 8 ,שבלונות ,נייר דבק דו-צידי
והוראות מפורטות (יש צורך בזוג מספריים מביתך על מנת לגזור את החוט .נדרשת השגחת מבוגר).

 .Bהכנה
בערכה כלולות  4שבלונות עגולות ליצירת צמידים עגולים ו 4-שבלונות מרובעות עם פינות מעוגלות ליצירת צמידים שטוחים.
תצוגה מוקדמת של דפוסי הצמידים מודפסת על גבי השבלונות .אנו ממליצים לך להתחיל עם יצירת צמידים עגולים משום שהם
קלים יותר להכנה .ביכולתך ליצור צמידים עם הצבעים המוצגים על השבלונות או ליצור שילוב צבעים משלך .להשלמתו של
צמיד אחד נדרשים  12חוטים של רקמה צבעונית .החומרים המסופקים בערכה זו מספיקים ליצירת  12צמידים .ביכולתך
להרחיב את האוסף שלך על ידי חוט רקמה צבעוני מביתך או ע"י קנייתו בחנויות מלאכה ויצירה .ראשית ,הדבק נייר דבק דו-
צידי על מנת להדק את השבלונה לגלגל.
הטקסט באיורים ,משמאל לימין ומלמעלה למטה
ליצירת צמידים עגולים
מפתח צבעי חוט הרקמה
דפוס
חריץ
התחל
ליצירת צמידים שטוחים
נייר דבק דו-צידי
טור שמאלי של דוגמאות:
שברון (סרט המסמל דרגה)

לבבות
יהלומים
משבצות
טור ימני של דוגמאות:
פסים
טוויסט
שרשרת
קשתות

 .Cהוראות ליצירת צמידים עגולים

.1לצורך הדגמה זו ,אנו נשתמש בסלילים עם דוגמת השברון (סרט המסמל דרגה) .גזור  7גדילי חוטים של רקמה ירוקה ו5-
גדילי חוטים של רקמה זוהרת לחתיכות באורך של  50ס"מ .הנח את החוטים אחד מעל השני ,אחוז בקצה אחד של כל החוטים
וקשור קשר ,ולאחר מכן חצה את החוטים לשתי קבוצות שוות .הנח עיפרון בין שתי הקבוצות ,חבר ואחד ביניהן ,וקשור את כל
ערימת החוטים שוב יחדיו .כך תיצור קשר לולאה לצמיד.
קשור קשר בקצה השני של חוטי הרקמה הזוהרת על מנת למנוע את התבלותם.
 .2החדר את קצה החוט הקשור למרכז הגלגל .העבר ותפוס את  12גדילי החוטים בחריצי הגלגל ,כך שיהיו תואמים לנקודות
הצבעוניות כמודגם בתרשים .כעת ,אתה מוכן להתחיל במלאכת הקליעה.
 .3שחרר את החוט מחריץ ההתחלה ,העבר אותו למעלה לחלק העליון של הגלגל וקבע אותו בחריץ הנמצא משמאל לעלה
הכותרת .באמצעות הזזת החוט לנקודה זו נוצרת קבוצה של שלישיה .שחרר את החוט הנמצא בנקודה הימנית ביותר לקבוצה
וקבע אותו בחריץ הנמצא מימין לחוט היחיד למטה.
 .4סובב את הגלגל כנגד כיוון השעון וחזור על צעד  .3זכור לסובב את הגלגל שלך סיבוב כנגד כיוון השעון בכל פעם שאתה
חוזר על צעד ( 3הערה :ודא כי הצמיד הקלוע נותר באמצע ושגדילי הרקמה מתוחים בעת הקליעה) .כאשר חוט הרקמה מתחיל
לאזול ,או כאשר הצמיד באורך מספק ,פשוט שחרר את כל החוטים מהחריצים ואסוף אותם וקשור אותם בקשר .גזור את
הקצוות בצורה מסודרת .הצמיד שלך מוכן לענידה ולתצוגה! עקוב אחר אותן ההוראות על מנת ליצור את דפוסי הצמידים
העגולים האחרים.

 .Dהוראות ליצירת צמידים שטוחים
 .1לצורך הדגמה זו ,אנו נשתמש בסלילים עם דוגמת הפסים .גזור  6גדילי חוטים של רקמה כחולה 3 ,גדילים של רקמה ירוקה
ו 3-גדילים של רקמה זוהרת .חזור על צעדים  C1ו C2-ליצור את קשר הלולאה ולקבע את הגדילים לחריצים בגלגל .כעת,
אתה מוכן להתחיל במלאכת הקליעה.
 .2שחרר את החוט מחריץ ההתחלה ,העבר אותו למעלה לחלק העליון של הגלגל וקבע אותו בחריץ הנמצא משמאל לקבוצת
החוטים .העבר את החוט הבא הנמצא בחלק העליון של הגלגל למטה לחריץ ההתחלה.
 . 3בתחתית הגלגל ,שחרר את החוט השני משמאל והבא אותו למעלה לחריץ הפנוי של קבוצת החוטים העליונה .העבר את
החוט הבא בתור בחלק העליון של הגלגל למטה לחריץ הפנוי של קבוצת החוטים התחתונה.
 .4המשך דפוס קליעה זה על ידי הזזת החוט למעלה ולמטה לחריצים הפנויים עד שהחוט האחרון הקיצוני מימין בקבוצת
החוטים העליונה הוזז לתחתית הגלגל (הערה :ודא כי הצמיד הקלוע נותר באמצע ושגדילי החוטים מתוחים היטב בעת
הקליעה).
 . 5שחרר את גדיל החוט הבודד בצידו הימני של הגלגל והבא אותו למעלה לחריץ הפנוי בנקודה הימנית הקיצונית של קבוצת
החוטים העליונה .העבר את גדיל החוט הבודד מצידו השמאלי של הגלגל לצידו הימני.
 . 6הבא את הגדיל השמאלי ביותר של קבוצת החוטים העליונה לחריץ הפנוי בצידו השמאלי של הגלגל .כעת חזור על צעדים 2-
 5להמשך הקליעה .כאשר יתחיל לאזול לך החוט או כאשר הצמיד יהיה מספיק ארוך ,שחרר את כל גדילי החוטים ואסוף את
כולם בקשר .גזור את הקצוות בצורה מסודרת .הצמיד שלך מוכן לענידה ולתצוגה! עקוב אחר אותן ההוראות על מנת ליצור את
דפוסי הצמידים השטוחים האחרים.

שאלות 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.
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