
ЗЕЛЕНА ТВОРЧІСТЬ 

ПАПЕРОВІ НАМИСТИНИ 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ  З БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати. 

2. При використанні цього комплекту потрібна допомога і нагляд дорослих. 

3. Цей комплект призначений для дітей старше 5 років. 

4. Цей комплект і його готові вироби містять дрібні деталі, які можуть викликати задуху при 

необережному використанні. Тримати подалі від дітей до 3 років. 

 

Б. ВМІСТ 

Інструмент для намотування паперових кульок з окремою ручкою, попередньо надруковані 

смужки паперу, еластична нитка, клей, пластикова трубка з пінопластовим кінцем (товкач) і 

докладні інструкції. 

 

В. ІНСТРУКЦІЯ СКЛАДАННЯ ІНСТРУМЕНТУ ДЛЯ НАМОТУВАННЯ 

У комплект входить спеціально розроблений інструмент для намотування паперових 

намистин веселим і простим способом. Інструмент складається з двох частин. Просто 

прикріпіть ручку, як показано на малюнку, і ви можете почати робити паперові кульки. 

(написи на малюнку) 

        Ручка 

        намотувальника 

 

        U-подібна ручка 

  

 

ВИГОТОВЛЕННЯ НАМИСТИН 

Щоб допомогти вам почати швидше, в цей комплект входять попередньо надруковані смужки 

кольорового паперу. Вставте широкий кінець паперу в стрижні намотувального інструменту, 

як показано на малюнку нижче. Оберніть папір ручкою намотування кілька разів. 

Підтримуйте папір пальцем, щоб тримати папір по центру під час намотування. Припиніть 

намотувати, коли залишилося близько 5 см паперу. Використовуючи товкач із комплекту, 

нанесіть тонкий шар клею на кінець паперу і продовжуйте намотувати намистинку. Обережно 

зніміть намистину з намотувального інструменту. Ви зробили чудову намистинку. 

(написи на малюнках) 

папір   Клей 

     товкач 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні 
деталі. Не для дітей молодше 3 

років 



Г. ВИГОТОВЛЕННЯ НАМИСТИНИ ІЗ ВТОРСИРОВИНИ 

У всьому світі мільйони тонн паперу утилізуються як сміття кожен день. Чому б не 

переробити папір, щоб зробити барвисті намистини і перетворити їх в прикраси та аксесуари. 

Це унікальний подарунок, який ви можете подарувати друзям і який доставляє ЗЕЛЕНЕ 

повідомлення. Велика частина паперу може бути перероблена для виготовлення паперових 

намистин. Ви можете використовувати газету, сторінки журналу або подарункову упаковку. 

Все, що має відповідну товщину, щоб добре підійти до інструменту для намотування. Розріжте 

папір на смужки по 20 см. Різні форми паперової стрічки приведуть до різних форм 

намистинок. Див. Малюнок нижче для довідки. 

 

Форма намистин Форма паперу  Форма намистин Форма паперу  

Ваш інструмент для намотування паперових кульок має спеціально розроблену гвинтову 

кришку, яка підходить для більшості пластикових пляшок. Просто відкрутіть ручку, перш ніж 

накрутити її на порожню чисту пластикову пляшку з-під напоїв. Вийде дуже крутий 

інструмент для намотування паперових намистин з контейнерною основою! Є отвір, який 

дозволяє вам збирати ваші готові намистинки в пляшку. 

 

 

Д. ВИГОТОВЛЕННЯ ВАШОГО ВЛАСНОГО УНІКАЛЬНОГО ЮВЕЛІРНОГО ВИРОБУ 

Як тільки ви зробили купу намистин, ви готові почати нанизувати їх, щоб зробити гарні 

браслети або намисто. Просто нанизуйте намистинки разом на еластичну нитку. Це весело і 

просто! 

Е. ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Коли у вас є велика колекція паперових бус, ви можете робити великі проекти, наприклад, 

фіранки або мозаїчні картини. Веселощі безмежні! 

 

ШТОРА З ПАПЕРОВИХ НАМИСТИН: нитка зі 30-40 штуками паперових бісеринок. 

Прив'яжіть їх на дерев'яну паличку, щоб зробити гарну завісу із бісеру. 

МОЗАЇКА ІЗ НАМИСТИН: використовуйте паперові намистинки як мозаїку. Сплануйте макет 

мозаїки на аркуші картону. Розсортуйте паперові намистинки за різними колірними групами, 

перш ніж наклеювати їх на картон відповідно до вашого дизайну. Дайте йому повністю 

висохнути. Шедевр мозаїки готовий! 

(написи на малюнках) 

        спеціально розроблений 

        отвір для збору намистин в  

        пластикову пляшку 

 



        Ваш власний ювелірний 

        виріб 

 

          Зав’яжіть подвійний 

          вузол 

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 

 


