
 

Наручний годинник 
 

 

 

А. ВМІСТ 

5 шматків кольорового паракорду, 3 пари пряжок, 1 цифровий годинник, 1 корпус, клей і 

докладні інструкції. (Потрібно пара ножиць, але вони не входять у комплект. При 

використанні ножиць потрібен нагляд дорослих). 

Б. СТВОРЕННЯ ОСНОВИ 

Будуть представлені три структури браслетів. Всі вони починаються з однієї і тієї ж основи. 

Ми рекомендуємо почати з браслета «кобра» або «риб'ячий хвіст», так як вони найбільш 

легкі для виготовлення.  

1. Оберіть будь-які дві струни паракорду довжиною 110 см. З'єднайте дві струни, зв'язавши 

їх вузлом на кінцях, і обріжте зайві кінці. Помістіть пряжку лицьовою стороною вгору і 

протягніть два вільних кінця паракорду через кінець пряжки. Пересуньте пряжку вниз, 

ближче до вузла, утворюючи петлю. Протягніть вільні кінці через петлю і туго затягніть. 

2. Пробийте два пази для пряжки уздовж перфорованих ліній на зворотному боці пакувальної 

коробки. Насуньте пряжки на коробку. 

3. Після прорізування пряжок, протягніть два вільних кінця корду через верхню пряжку. 

Переконайтеся, що корди між пряжками залишаються прямими. 

 

(напис на малюнку) 

Браслет «кобра» 

Браслет «риб'ячий хвіст» 

Браслет «змія» 

 

В. БРАСЛЕТ «КОБРА» 

1. Після створення основи помістіть корд Г поверх кордів А і Б, потім нижче корд В, 

утворивши букву «р». Зробіть петлю з корду В під кордами А і Б, потім вгору через петлю, 

створену раніше. Потягніть корди, щоб затягнути вузол вгору біля пряжки. 

2. Повторіть попередню операцію, але навпаки. Помістіть корд Г поверх кордів А і Б, потім 

нижче корду В, утворюючи букву q. Просуньте корд В нижче кордів, потім вгору через 

петлю, створену раніше. Затягніть і закріпіть вузол на місці. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі. 

Не для дітей молодше 3 років. 



3. Повторіть кроки 1 і 2. 

4. Зупиніть плетіння і відріжте зайві кінці корду, коли він досягне кінця. Нанесіть трохи клею 

на обрізані кінці, щоб закріпити їх на місці і запобігти розплітанню. Клей стане прозорим, як 

тільки висохне. Якщо клей утворив гострі кінці після висихання, використовуйте ножиці, щоб 

їх обрізати. Ви закінчили! 

Г. БРАСЛЕТ «РИБ'ЯЧИЙ ХВІСТ» 

1. Після формування основи помістіть корд В поверх корду А і нижче корду Б. Далі, помістіть 

корд Г поверх кордів Б і В, потім під кордом А. Потягніть сформовану петлю до верху 

браслета. 

2. Помістіть корд Г поверх корду А і під кордом Б. Накладіть корд В поверх кордів Б і Г, потім 

під кордом А. Затягніть утворену петлю вгору. Повторюйте кроки 1-2 до тих пір, поки ви не 

досягнете іншої пряжки. Підказка: підтягуйте петлі до верху браслета в міру їх готовності. 

3. Коли буде досягнуто кінця, помістіть корд Г поверх кордів А і Б і зробіть петлю зліва. 

Помістіть корд В поверх корду Г, під кордами А і Б, і протягніть через петлю з лівого боку. 

Затягніть і закріпіть вузол на місці. 

4. Відріжте надлишки корду і нанесіть трохи клею, на обрізані кінці.  

Д. БРАСЛЕТ «ЗМІЙКА» 

1. Після формування основи помістіть корд В поверх корду А і під кордом Б, утворюючи букву 

«q».  

2. Помістіть корд Г під кордом В і поверх кордів Б і В, потім під літерою «q». Підтягніть 

сформовані петлі до верху браслета. 

3. Повторіть попередню операцію, але у зворотному порядку. Помістіть корд В поверх корду 

Б і під кордом А, утворюючи букву «р». Помістіть корд Г під кордом В, поверх кордів А і В, 

потім нижче літери «р». Потягніть корди, щоб затягнути вузол. Повторюйте кроки 1-3 до тих 

пір, поки ви не досягнете іншої пряжки. Підказка: підтягуйте петлі на верх браслета в міру їх 

виготовлення. 

4. Коли ви досягнете кінця, обріжте надлишки корду і нанесіть трохи клею на обрізані кінці. 

Е. ЗРОБІТЬ ГОДИННИК! 

1. Видаліть ізолюючу смужку з цифрового годинника. Встановіть час і дату, використовуючи 

підказки на паперовій смужці. Натискайте Б, щоб змінювати режими. Є два режими: час і 

дата. Коли цифри часу блимають, ви знайшли правильний режим, щоб встановити час. 

Першими встановлюються години, потім хвилини. Натискайте А, щоб збільшувати цифри, В - 

щоб перейти далі. Дата може бути встановлена за тим же принципом.  

2. Протягніть корпус годинника до середини браслета. Підказка: завжди тримайте в руці 

верхню пряжку і тягніть вниз до кінців з нанесеним клеєм. 

3. Вставте цифровий годинник в корпус.  

4. Вітаємо! Ви закінчили ваші годинник з паракордовим браслетом! Ви можете змінити вигляд 

вашого годинника просто замінивши браслет. 



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 


