
 ЛЕГКО ЗРОБИТИ • ФЕЯ 

МОЗАЇКА НА ВІКНІ 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт.

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.

3. Цей комплект призначений для дітей старше 7 років.

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку

задухи. Тримайте подалі від дітей віком до 3 років.

5. З дому потрібні ножиці. При використанні ножиць потребується нагляд дорослих.

Б. ВМІСТ 

Сотні прямокутних прозорих шматочків мозаїки для створення фону, 1 набір попередньо 

нарізаних фасонних шматочків мозаїки для зображення феї, 1 шаблон для дизайну, 1 

прозора дошка, 4 присоски і докладні інструкції. Вміст комплекту призначений для створення 

дизайну, як показано на малюнку. Розмір остаточної картинки 26 см х 26 см. (Потрібні 

невеликі ножиці. Вони не входять в даний комплект. При використанні ножиць потребується 

нагляд дорослих).  

В. ІНСТРУКЦІЇ 

(написи на малюнках) 

1. Відірвіть або відріжте шматочки мозаїки 2. Помістіть прозору дошку поверх шаблону для

дизайну. 3. Створіть центральну картинку. 4. Створіть фон. 5. Прикріпіть присоски. 6.

Повісьте на вікно.

1. Відірвіть або відріжте шматочки вздовж попередньо нарізаних ліній. Почніть зі створення

центрального малюнка. Є попередньо нарізані шматочки мозаїки для створення фігури в

центрі. Вони розміщені на окремій карті сполучних форм. На карті поєднань для шматочків

різних форм надруковано число. Поєднуйте відповідні карти з шаблоном для дизайну, щоб

знайти відповідні попередньо вирізані шматочки і зробити малюнки в центрі.

2. Зніміть захисний аркуш з прозорої дошки. Помістіть прозору дошку на шаблон для

дизайну.

3. Почніть створювати вашу мозаїчну картинку. Прикріплюйте шматочки мозаїки різних форм

і кольорів на прозору дошку відповідно до підкладеного знизу шаблону. Клею не потрібно.

Інноваційні, які легко прикріплюються шматочки мозаїки будуть залишатися на прозорій

дошці, як чарівні. Мозаїчні шматочки легко перегрупувати на дошці. Зауваження: якщо

мозаїчні шматочки запиляться, вони можуть погано прикріплятися. Якщо це трапиться,

помийте їх мильною водою і дайте висохнути. Вони стануть «липкими» знову. Те ж саме

потрібно зробити і з прозорою дошкою, коли вона стане теж запиленою.

4. Після закінчення центральної картинки продовжуйте робити фон. Дотримуйтесь таких же

кроків, що описані вище для створення фону зі стандартними прямокутними шматочками

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні

деталі.
Не для дітей молодше 3 років.



мозаїки. У деяких місцях знадобиться укладати половинки стандартних прямокутних 

шматочків. Вам потрібно буде розрізати прямокутні шматочки на половинки. (Застереження: 

для цього вам знадобиться пара невеликих ножиць з дому. При використанні ножиць 

необхідний нагляд дорослих. Також при розрізанні шматочків мозаїки на половинки краще це 

робити, коли вони не відокремлені один від одного. Тоді їх буде легше тримати і розрізати. 

Якщо ви від'єднаєте маленькі шматочки мозаїки, вам потрібно буде розрізати їх дуже 

обережно, так як їх важко буде тримати в руках. Рекомендується попросити дорослих про 

допомогу). Внизу шаблону для дизайну є карта кольорів, які сполучаються між собою. На ній 

показані всі кольори і кількості прямокутних шматочків мозаїки, необхідних для остаточного 

створення фону. Прозорі кольори шматочків мозаїки можуть злегка відрізнятися від 

надрукованих на колірній карті. Зіставте всі кольорові шматочки мозаїки з кольоровою 

картою, перш ніж почати. У комплекті також є запасні шматочки для кожного кольору. Якщо 

деяких кольорових шматочків недостатньо, ви можете замінити їх шматочками злегка 

відмінного кольору з того ж сімейства кольорів. Це не вплине на вигляд картинки в цілому. 

Ви також можете використовувати «обрізки», що залишилися після вирізання шматочків 

мозаїки, щоб сформувати фон. Тільки розріжте їх на маленькі шматочки різної форми. 

Прикріпіть їх до фону, щоб заповнити деякі порожнечі. Це додасть більш насичений колір 

вашій мозаїці.  

5. Після завершення мозаїчної картинки, вставте присоски в кожен отвір прозорої дошки.

(Зауваження: поверхня присосок повинна вказувати в тому ж напрямку, в якому

приклеювалися шматочки мозаїки). Якщо присоски встановлені вірно, прозора дошка

повинна бути зовнішньою по відношенню до мозаїки, захищаючи картинку, коли вона

прикріплюється до вікна.

6. Тепер повісьте картинку на вікно і дозвольте сонцю її висвітлювати. Це дуже красива

прикраса вікна. Ви можете також повісити картинку на дзеркало або на дверцята

холодильника.

Д. БІЛЬШЕ ІДЕЙ 

• Матеріал мозаїки, що поставляється в комплекті, може прикріплятися до більшості гладких

поверхонь, як чарівний. Замість прикріплення шматочків мозаїки до прозорої дошки ви

можете також прикріпити їх прямо до вікна, дзеркало або будь-яку іншу блискучу поверхню,

щоб створити унікальну художню прикрасу з мозаїки у вашому домі.

• У комплекті «Мозаїка на вікнах» є багато різних варіантів дизайну. Зібравши кілька різних

проектів, ви можете об'єднати всі шматочки мозаїки (з набагато більшим вибором кольорів),

щоб створити більш деталізовані художні мозаїчні картини за своїм власним дизайном.

• Художники, що займаються мозаїкою, розбивають плитки мозаїки на різні форми (схожі на

трикутники або трапеції), так щоб заповнити прогалини і створювати деталізовані картини. З

вашої легко мозаїкою, яка легко кріпиться до поверхонь, ви можете просто відрізати

шматочки ножицями і розташовувати, як вам подобається. Це так легко!

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо у 

вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту відсутньою 

або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій 
країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою 

підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 



ЛЕГКО ЗРОБИТИ • РУСАЛКА 

МОЗАЇКА НА ВІКНІ 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт.

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.

3. Цей комплект призначений для дітей старше 7 років.

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку

задухи. Тримайте подалі від дітей віком до 3 років.

5. З дому потрібні ножиці. При використанні ножиць потребується нагляд дорослих.

Б. ВМІСТ 

Сотні прямокутних прозорих шматочків мозаїки для створення фону, 1 набір попередньо 

нарізаних фасонних шматочків мозаїки для зображення русалки, 1 шаблон для дизайну, 1 

прозора дошка, 4 присоски і докладні інструкції. Вміст комплекту призначений для створення 

дизайну, як показано на малюнку. Розмір остаточної картинки 26 см х 26 см. (Потрібні 

невеликі ножиці. Вони не входять в даний комплект. При використанні ножиць потребується 

нагляд дорослих). 

В. ІНСТРУКЦІЇ 

(написи на малюнках) 

1. Відірвіть або відріжте шматочки мозаїки 2. Помістіть прозору дошку поверх шаблону для

дизайну. 3. Створіть центральну картинку. 4. Створіть фон. 5. Прикріпіть присоски. 6.

Повісьте на вікно.

1. Відірвіть або відріжте шматочки вздовж попередньо нарізаних ліній. Почніть зі створення

центрального малюнка. Є попередньо нарізані шматочки мозаїки для створення фігури в

центрі. Вони розміщені на окремій карті сполучних форм. На карті поєднань для шматочків

різних форм надруковано число. Поєднуйте відповідні карти з шаблоном для дизайну, щоб

знайти відповідні попередньо вирізані шматочки і зробити малюнки в центрі.

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі.

Не для дітей молодше 3 років.



2. Зніміть захисний аркуш з прозорої дошки. Помістіть прозору дошку на шаблон для 

дизайну. 

3. Почніть створювати вашу мозаїчну картинку. Прикріплюйте шматочки мозаїки різних форм 

і кольорів на прозору дошку відповідно до підкладеного знизу шаблону. Клею не потрібно. 

Інноваційні, які легко прикріплюються шматочки мозаїки будуть залишатися на прозорій 

дошці, як чарівні. Мозаїчні шматочки легко перегрупувати на дошці. Зауваження: якщо 

мозаїчні шматочки запиляться, вони можуть погано прикріплятися. Якщо це трапиться, 

помийте їх мильною водою і дайте висохнути. Вони стануть «липкими» знову. Те ж саме 

потрібно зробити і з прозорою дошкою, коли вона стане теж запиленою. 

4. Після закінчення центральної картинки продовжуйте робити фон. Дотримуйтесь таких же 

кроків, що описані вище для створення фону зі стандартними прямокутними шматочками 

мозаїки. У деяких місцях знадобиться укладати половинки стандартних прямокутних 

шматочків. Вам потрібно буде розрізати прямокутні шматочки на половинки. (Застереження: 

для цього вам знадобиться пара невеликих ножиць з дому. При використанні ножиць 

необхідний нагляд дорослих. Також при розрізанні шматочків мозаїки на половинки краще це 

робити, коли вони не відокремлені один від одного. Тоді їх буде легше тримати і розрізати. 

Якщо ви від'єднаєте маленькі шматочки мозаїки, вам потрібно буде розрізати їх дуже 

обережно, так як їх важко буде тримати в руках. Рекомендується попросити дорослих про 

допомогу). Внизу шаблону для дизайну є карта кольорів, які сполучаються між собою. На ній 

показані всі кольори і кількості прямокутних шматочків мозаїки, необхідних для остаточного 

створення фону. Прозорі кольори шматочків мозаїки можуть злегка відрізнятися від 

надрукованих на колірній карті. Зіставте всі кольорові шматочки мозаїки з кольоровою 

картою, перш ніж почати. У комплекті також є запасні шматочки для кожного кольору. Якщо 

деяких кольорових шматочків недостатньо, ви можете замінити їх шматочками злегка 

відмінного кольору з того ж сімейства кольорів. Це не вплине на вигляд картинки в цілому. 

Ви також можете використовувати «обрізки», що залишилися після вирізання шматочків 

мозаїки, щоб сформувати фон. Тільки розріжте їх на маленькі шматочки різної форми. 

Прикріпіть їх до фону, щоб заповнити деякі порожнечі. Це додасть більш насичений колір 

вашій мозаїці.  

5. Після завершення мозаїчної картинки, вставте присоски в кожен отвір прозорої дошки. 

(Зауваження: поверхня присосок повинна вказувати в тому ж напрямку, в якому 

приклеювалися шматочки мозаїки). Якщо присоски встановлені вірно, прозора дошка 

повинна бути зовнішньою по відношенню до мозаїки, захищаючи картинку, коли вона 

прикріплюється до вікна. 

6. Тепер повісьте картинку на вікно і дозвольте сонцю її висвітлювати. Це дуже красива 

прикраса вікна. Ви можете також повісити картинку на дзеркало або на дверцята 

холодильника.  

Д. БІЛЬШЕ ІДЕЙ 

• Матеріал мозаїки, що поставляється в комплекті, може прикріплятися до більшості гладких 

поверхонь, як чарівний. Замість прикріплення шматочків мозаїки до прозорої дошки ви 

можете також прикріпити їх прямо до вікна, дзеркало або будь-яку іншу блискучу поверхню, 

щоб створити унікальну художню прикрасу з мозаїки у вашому домі.  

• У комплекті «Мозаїка на вікнах» є багато різних варіантів дизайну. Зібравши кілька різних 

проектів, ви можете об'єднати всі шматочки мозаїки (з набагато більшим вибором кольорів), 

щоб створити більш деталізовані художні мозаїчні картини за своїм власним дизайном. 



• Художники, що займаються мозаїкою, розбивають плитки мозаїки на різні форми (схожі на

трикутники або трапеції), так щоб заповнити прогалини і створювати деталізовані картини. З

вашої легко мозаїкою, яка легко кріпиться до поверхонь, ви можете просто відрізати

шматочки ножицями і розташовувати, як вам подобається. Це так легко!

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо у 
вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту відсутньою 

або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій 
країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою 

підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 

ЛЕГКО ЗРОБИТИ • ПРИНЦЕСА 

МОЗАЇКА НА ВІКНІ

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт.

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих.

3. Цей комплект призначений для дітей старше 7 років.

4. Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку

задухи. Тримайте подалі від дітей віком до 3 років.

5. З дому потрібні ножиці. При використанні ножиць потребується нагляд дорослих.

Б. ВМІСТ 

Сотні прямокутних прозорих шматочків мозаїки для створення фону, 1 набір попередньо 

нарізаних фасонних шматочків мозаїки для зображення принцеси, 1 шаблон для дизайну, 1 

прозора дошка, 4 присоски і докладні інструкції. Вміст комплекту призначений для створення 

дизайну, як показано на малюнку. Розмір остаточної картинки 26 см х 26 см. (Потрібні 

невеликі ножиці. Вони не входять в даний комплект. При використанні ножиць потребується 

нагляд дорослих). 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні

деталі.
Не для дітей молодше 3 років.



В. ІНСТРУКЦІЇ 

(написи на малюнках) 

1. Відірвіть або відріжте шматочки мозаїки 2. Помістіть прозору дошку поверх шаблону для 

дизайну. 3. Створіть центральну картинку. 4. Створіть фон. 5. Прикріпіть присоски. 6. 

Повісьте на вікно. 

1. Відірвіть або відріжте шматочки вздовж попередньо нарізаних ліній. Почніть зі створення 

центрального малюнка. Є попередньо нарізані шматочки мозаїки для створення фігури в 

центрі. Вони розміщені на окремій карті сполучних форм. На карті поєднань для шматочків 

різних форм надруковано число. Поєднуйте відповідні карти з шаблоном для дизайну, щоб 

знайти відповідні попередньо вирізані шматочки і зробити малюнки в центрі. 

2. Зніміть захисний аркуш з прозорої дошки. Помістіть прозору дошку на шаблон для 

дизайну. 

3. Почніть створювати вашу мозаїчну картинку. Прикріплюйте шматочки мозаїки різних форм 

і кольорів на прозору дошку відповідно до підкладеного знизу шаблону. Клею не потрібно. 

Інноваційні, які легко прикріплюються шматочки мозаїки будуть залишатися на прозорій 

дошці, як чарівні. Мозаїчні шматочки легко перегрупувати на дошці. Зауваження: якщо 

мозаїчні шматочки запиляться, вони можуть погано прикріплятися. Якщо це трапиться, 

помийте їх мильною водою і дайте висохнути. Вони стануть «липкими» знову. Те ж саме 

потрібно зробити і з прозорою дошкою, коли вона стане теж запиленою. 

4. Після закінчення центральної картинки продовжуйте робити фон. Дотримуйтесь таких же 

кроків, що описані вище для створення фону зі стандартними прямокутними шматочками 

мозаїки. У деяких місцях знадобиться укладати половинки стандартних прямокутних 

шматочків. Вам потрібно буде розрізати прямокутні шматочки на половинки. (Застереження: 

для цього вам знадобиться пара невеликих ножиць з дому. При використанні ножиць 

необхідний нагляд дорослих. Також при розрізанні шматочків мозаїки на половинки краще це 

робити, коли вони не відокремлені один від одного. Тоді їх буде легше тримати і розрізати. 

Якщо ви від'єднаєте маленькі шматочки мозаїки, вам потрібно буде розрізати їх дуже 

обережно, так як їх важко буде тримати в руках. Рекомендується попросити дорослих про 

допомогу). Внизу шаблону для дизайну є карта кольорів, які сполучаються між собою. На ній 

показані всі кольори і кількості прямокутних шматочків мозаїки, необхідних для остаточного 

створення фону. Прозорі кольори шматочків мозаїки можуть злегка відрізнятися від 

надрукованих на колірній карті. Зіставте всі кольорові шматочки мозаїки з кольоровою 

картою, перш ніж почати. У комплекті також є запасні шматочки для кожного кольору. Якщо 

деяких кольорових шматочків недостатньо, ви можете замінити їх шматочками злегка 

відмінного кольору з того ж сімейства кольорів. Це не вплине на вигляд картинки в цілому. 

Ви також можете використовувати «обрізки», що залишилися після вирізання шматочків 

мозаїки, щоб сформувати фон. Тільки розріжте їх на маленькі шматочки різної форми. 

Прикріпіть їх до фону, щоб заповнити деякі порожнечі. Це додасть більш насичений колір 

вашій мозаїці. 

5. Після завершення мозаїчної картинки, вставте присоски в кожен отвір прозорої дошки. 

(Зауваження: поверхня присосок повинна вказувати в тому ж напрямку, в якому 

приклеювалися шматочки мозаїки). Якщо присоски встановлені вірно, прозора дошка 

повинна бути зовнішньою по відношенню до мозаїки, захищаючи картинку, коли вона 

прикріплюється до вікна. 



6. Тепер повісьте картинку на вікно і дозвольте сонцю її висвітлювати. Це дуже красива

прикраса вікна. Ви можете також повісити картинку на дзеркало або на дверцята

холодильника.

Д. БІЛЬШЕ ІДЕЙ 

• Матеріал мозаїки, що поставляється в комплекті, може прикріплятися до більшості гладких

поверхонь, як чарівний. Замість прикріплення шматочків мозаїки до прозорої дошки ви

можете також прикріпити їх прямо до вікна, дзеркало або будь-яку іншу блискучу поверхню,

щоб створити унікальну художню прикрасу з мозаїки у вашому домі.

• У комплекті «Мозаїка на вікнах» є багато різних варіантів дизайну. Зібравши кілька різних

проектів, ви можете об'єднати всі шматочки мозаїки (з набагато більшим вибором кольорів),

щоб створити більш деталізовані художні мозаїчні картини за своїм власним дизайном.

• Художники, що займаються мозаїкою, розбивають плитки мозаїки на різні форми (схожі на

трикутники або трапеції), так щоб заповнити прогалини і створювати деталізовані картини. З

вашої легко мозаїкою, яка легко кріпиться до поверхонь, ви можете просто відрізати

шматочки ножицями і розташовувати, як вам подобається. Це так легко!

Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо у 
вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту відсутньою 

або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій 
країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою 

підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 


