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אזהרה:
סכנת חנק – מכיל חלקים
קטנים .לא מיועד לילדים
מתחת לגיל .3

ייצור מטריה
DESIGN YOUR OWN UMBRELLA

הערה :למען נוחיות הקריאה התרגום בלשון זכר אך מכוון לשני המינים במידה שווה.
שמח את ימי הגשם עם פרויקט עיצוב המטריה הייחודי הזה .צור יצירת אומנות יפהפיה שכולם יעריצו.

 .Aהוראות בטיחות
.1
.2
.3
.4

יש לקרוא את כל ההוראות לפני ההתחלה.
מומלצת השגחת ועזרת מבוגר.
הערכה מיועדת לילדים מעל גיל .5
הערכה והמוצר המוגמר כוללים חלקים קטנים אשר עלולים לגרום לחנק אם נעשה בהם שימוש לא
נכון .שמור הרחק מילדים בני  3ומטה.

 .Bהערות
 .1שטוף ידיך ביסודיות לאחר הצביעה.
 .2לבש סינר או בגדי עבודה ישנים .שטוף בגדים מיד אם הוכתמו בצבע .צבע יבש עלול להשאיר כתמים
תמידיים גם לאחר שטיפה.
 .3הצבע המצורף הוא צבע אומנות אקרילי על בסיס מים .למרות שהוא אטום למים ,הוא עדיין נתון
לבלאי טבעי .נסה להמנע משימוש במטריה בזמן ירידת גשמים חזקים ,או חשיפתה לגשם לתקופות
זמן ארוכות .הסר בניגוב עדין את המים לאחר השימוש ופרוש את המטריה כשהיא פתוחה לייבוש.

 .Cמרכיבים
מטריה ,כרטיסי שבלונה ,צבע ,מברשת והוראות מפורטות.

 .Dעיצוב וצביעה
 .1תכנון העיצוב
זה תמיד רעיון טוב לתכנן את העיצוב תחילה על חתיכת נייר .לאחר מכן ,שרטט את העיצוב על
המטריה לפני שתתחיל בצביעה .השתמש בדמיונך ליצירת עיצוב משלך או שתוכל לעקוב אחר האיור
בחזית הקופסא לקבלת רעיונות .ישנן שבלונות מצורפות שתוכל להשתמש בהן ליצירת עיצוב ייחודי
משלך.
 .2סקיצה על המטריה
עקוב אחר התוכנית שכרגע יצרת .השתמש בעיפרון להעתקת העיצוב על לוחות המטריה .מכיוון
ולוחות המטריה מעוקלים ,פתח את המטריה והנח אותה על השולחן .קבע אותה במקום באמצעות
שימוש בניירות דבק על הידית .בצע את העיצוב לוח אחר לוח.
 .3צביעה
לאחר שסיימת עם הסקיצה על כל הלוחות ,התחל בצביעת המטריה ,שוב -לוח אחר לוח .השתמש
בתוכנית הצביעה שלך והעזר בעצות הצביעה בהמשך .לאחר שסיימת את צביעת המטריה ,פתח
אותה והנח אותה בצד לייבוש לפחות  24שעות לפני השימוש .המטריה היפה שלך מוכנה!

עצות צביעה
נער את הצבעים היטב לפני פתיחה .אם קיים נוזל שקוף על משטח הצבע ,ערבב אותו באמצעות
קצה קיסם או קצה מברשת הצבע שלך
השתמש במערך צבעים משלך או פנה לאיור המוצג על האריזה .לתוצאות הטובות ביותר הוסף יותר
משכבה אחת של צבע אך חכה להתייבשות השכבה הראשונה לפני הוספת השכבה השנייה .תמיד
קל יותר לצבוע בצבע כהה יותר על רקע צבע בהיר יותר מאשר בסדר הפוך .תוכל גם להוסיף טיפה
קטנה של נוזל שטיפת כלים לצבע ולערבב אותה .זה יעזור לפעולת הצביעה על המשטח )בעיקר
במשטחי פלסטיק( .עקוב אחר מדריך ערבוב הצבעים למטה כדי להפיק יותר צבעים.
ירוק= צהוב +כחול,כתום= צהוב +אדום,סגול= כחול +אדום,חום=צהוב +קצת כחול +אדום ,אדום+
צהוב +קצת שחור ,ורוד= אדום +לבן,תכלת= כחול +לבן ,ירוק ליים= צהוב +קצת כחול,טורקיז=
כחול +לבן +קצת צהוב.
אל תערבב יותר מדי צבעים יחד .התוצאה עלולה להיראות עכורה .תמיד שטוף את המברשת לפני
ערבוב או שימוש בצבע חדש .הכן כוס מים קטנה למטרה זו .כדאי גם להשתמש במגש ערבוב
לעירבוב צבעים .סגור את מכסי הדליים בחוזקה למניעת התייבשות הצבע .אם הצבע יבש ,דלל אותו
עם מספר טיפות מים.

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 .כתובתנו -חברת ,LIA
ת.ד  3194הרצליה ב'  .46131אתה מוזמן גם ליצור קשר עימנו באימייל,info@lia.co.il :
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