
 

Амулет 

«Ловець снів» 

 

А. ВМІСТ 

2 обручі, 1 пакет кольорових намистин, 1 пакет намистин, що світяться в темряві, 3 пера, 6 котушок шнура, 1 пакет 

клею і докладні інструкції. (Необхідна також пара ножиць, але не входять у комплект. При використанні ножиць 

потрібен нагляд дорослих). 

Б. ОБМОТУВАННЯ ОБРУЧІВ 

Великий обруч 

1. Почніть з великого обруча. Оберіть кольоровий шнур, зав'яжіть вузол, протягнувши його у отвір у верхній частині 

обруча. Обмотайте шнур навколо обруча. Є кілька спеціально зроблених пазів уздовж обруча, які служать 

направляючими. 

2. Продовжуйте щільно намотувати шнур аж до 3-го паза. Нанесіть в паз трохи клею і зав'яжіть вузол для фіксації. 

Відріжте надлишок шнура, і збережіть його для міні-обруча. 

3. Повторіть процес із різними кольоровими шнурами. Зав'язуйте їх на обручі вузлом і додавайте трохи клею, щоб 

закріпити в місцях, звідки ви починаєте обмотувати обруч шнурами іншого кольору. Продовжуйте обмотувати аж 

до 6-го паза і відріжте надлишок. Завершіть обмотувати залишок обруча іншими шнурами, змінюючи їх колір на 

пазах 9 і 12, кожен раз закріплюючи кінець вузлом і невеликою кількістю клею. 

Міні-обруч 

4. Використовуйте ту ж техніку, як показано на кроках 1-3, щоб завершити обмотування міні-обруча. Змінюйте 

кольори шнурів на пазах 2, 4, 7 і 9. 

В. ПЛЕТІННЯ СІТОК 

Великий обруч 

1. Візьміть срібну мотузку і наріжте шматки довжиною 125 см і 75 см, щоб зробити сітку для міні-обруча і 

аксесуарів в наступних сесіях. Використовуйте залишки, щоб зав'язати подвійний вузол на одному з пазів на 

великому обручі, і повільно намотуйте шнур навколо кожного паза. Затягніть і закріпіть шнур до бажаного ефекту, 

як показано на малюнку. 

2. Продовжуйте робити петлі до тих пір, поки ви не досягнете початку. 

3. Ви можете тепер перейти на другий ряд. Повторюйте ту ж техніку плетіння, але замість обмотування мотузки 

навколо обруча, ви будете обмотувати мотузку навколо середини кожної петлі, як ви робили на кроці 2. 

4. Ви можете додати намистинку там, де ви хочете. Якщо ви хочете слідувати дизайну, показаному на упаковці, ви 

можете протягнути намистину на протилежні петлі в 4-му ряду. Продовжуйте плетіння сітки тим же способом, поки 

ви не отримаєте бажану картину. Закріпіть кінець шнура подвійним вузлом. 

Міні-обруч 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. 

НЕ для дітей віком до 3 років. 

 



5. Візьміть срібну мотузку довжиною 125 см, яку ви відрізали на кроці 1 і почніть плести сітку для міні-обруча. 

Цього разу ви можете розробити свою власну картину. Ви можете нанизувати намистинки на петлі, що чергуються 

під час плетіння. Закріпіть кінець шнура подвійним вузлом. 

Г. ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ 

1. Візьміть срібну мотузку довжиною 75 см, яку ви відрізали на кроці В1. Наріжте шматки по 5 см. Візьміть один 

шматок, щоб з'єднати два обруча, зав'язавши вузол на обох обручах. Зробіть срібну мотузку коротше, якщо ви 

вважаєте, що вона занадто довга. Візьміть інший шматок і зав'яжіть вузол через отвір у верхній частині великого 

обруча, так щоб ви могли згодом повісити його. 

2. Прив'яжіть залишки срібної мотузки до нижньої частини великого обруча і міні-обруча. 

3. Додайте дві намистинки і перо на кожну мотузку. Нанизуйте по дві намистинки на мотузку і зав'яжіть вузол на 

кінці. Складіть кінець пера навпіл, додайте трохи клею і вставте в отвір в намистинках. Ваш ловець снів готовий, 

щоб його повісити! 

4. Помістіть ловець снів під джерело світла на деякий час. Вимкніть світло і спостерігайте за його світінням у 

темряві! 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є 

коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не 
соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану 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 

  


