
КВІТКОВЕ МИСТЕЦТВО 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж ви почнете. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Цей комплект призначений для дітей старших 5 років. 

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

від дітей віком до 3 років. 

5. Ніколи не збирайте невідомі квіти і листя. Вони можуть бути отруйні. При збиранні квітів потрібен нагляд 

дорослих. 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Завжди працюйте на твердій рівній поверхні і тримайте робочу область чистою і в порядку. 

2. За умови використання ножиць потрібен нагляд дорослих.  

В. ВМІСТ 

Міні-прес для квітів   

 

Прес для квітів          Гофрований        Білий промокальний      Пластикові гвинти 

Підставка і кришка    картон                папір      і гайки-баранчики 

 

Інший вміст 

Скриньки          Картки  Книжкова закладка     Конверти 

Гума   Пензлик           Двосторонні      Клей 

       клейкі смужки 

Г. ЗБІР КВІТІВ 

• Під час збирання квітів вам може знадобитись невеликий кошик або пластикові пакети і пара ножиць. Кладіть квіти 

в кошик і вдихайте їх аромат. Зав’яжіть пакет. Це збереже ваші квіти свіжими кілька годин.  

• Для найкращих результатів збирайте квіти раннім сонячним ранком або раннім полуднем, коли роса 

випарувалася. Занадто вологі квіти будуть довго засихати.  

• Зрізуйте тільки квіти і отримайте дозвіл дорослих, перш ніж це зробити. 

• Ви можете збирати зів'ялі квіти і сухе листя в парках або в сільській місцевості. Ніколи не рвіть їх прямо на полях.  

• Зберіть також трохи листя для прикраси фону.  

• У наборі для пресування квітів є сім шарів. Кількість квітів, які можна спресувати за один раз, обмежена. Тому не 

збирайте квітів більше, ніж ви можете спресувати за один раз. Зайві квіти зів'януть.  

• Збирайте невеликі квіти, розмір яких підходить до вашого пресу. Початківцям краще використовувати маленькі 

квіти, так як їх легше спресувати і висушити.  

• Трави, такі як розмарин і чебрець, і рослини, такі як папороть, клен і трясунка, також є хорошим матеріалом для 

пресування.  

Д. ПРЕСУВАННЯ КВІТІВ 

• Перед тим, як пресувати квіти, ретельно видаліть тичинки з пилком, так як вони можуть залишити плями на квітах.  

• Помістіть квіти пелюстками вниз або набік. Кладіть їх відкритими і пласкими. Видаліть стебло і розгладьте нижню 

частину квітки, щоб вона стала більш пласкою. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. Не 
для дітей віком до 3 років. 

 



• Якщо квіти дуже товсті, наприклад такі, як троянди, видаліть пелюстки і спресуйте їх окремо. Після просушування, 

ви можете склеїти їх разом назад.  

• Переконайтеся, що квіти або листя не перекриваються, так як вони склеяться разом після висихання.  

• Зберіть прес для квітів, чергуючи шари гофрованого картону і білого промокального паперу. Помістіть квіти між 

картоном і промокальним папером (див. малюнок). Закрутіть гайки-баранчики на пресі. Нехай квіти сохнуть під 

пресом.  

• Зазвичай невеликі квіти висихають протягом тижня. Деякі можуть сохнути довше, в залежності від кількості вологи 

всередині квітки. 

• Тонкі квіти сохнуть швидше. Підказка: чим швидше сохнуть квіти, тим краще зберігається їх колір. Чим довше квіти 

будуть перебувати під пресом, тим більше зміниться їх колір. 

• Якщо деякі частини квітки висохли неповністю або прилипли до паперу, потримайте їх під пресом на кілька днів 

довше і перевірте знову. Не витягуйте рослини з-під преса, поки вони повністю не висохнуть.  

• Коли рослини повністю висохнуть, вони стануть ламкими, тому виймайте їх з-під преса обережно. 

(написи на малюнку) 

гайка-баранчик, кришка преса, квіти, гофрований картон, промокальний папір, підставка преса, пластиковий гвинт 

Е. РОЗТАШУВАННЯ засушених КВІТІВ 

Коли виготовляєте прикраси із засушених квітів, вам потрібно робити це дуже обережно. Сухі квіти дуже ламкі і 

можуть легко зламатися. Якщо ви приклеїли квіти, їх уже не можна буде від'єднати. 

• Спочатку розташуйте ваші висушені квіти так, як ви хочете. Якщо ваш дизайн передбачає кілька шарів квітів та 

листя, формуйте один шар за один раз. 

• Після розташування квітів, налийте невелику кількість клею у неглибоку тарілку або контейнер для зручного 

використання. (Зауваження: додайте трохи води, якщо клей занадто в'язкий). Нанесіть тонкий шар клею пензликом 

на зворотну сторону спресованих квітів, як показано на малюнку 1. Розподіліть клей рівномірно, щоб бути 

впевненим, що квіти приклеїлися міцно, і щоб запобігти втраті листя або фрагментів квітів у подальшому.  

• Притисніть обережно квіти на вашій картинці зі шматком тканини і тримайте так кілька секунд, як показано на 

малюнку 2. Використовуйте тканину для видалення будь-якого надлишку клею. Дозвольте квітам на прикрасі 

сохнути не менше 24 годин. (Зауваження: уникайте переміщення або поправок квітів, якщо вони вже приклеєні). 

(напис на малюнку 1) 

         Клей в  

         неглибокій 

         тарілці 

Ж. ІДЕЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

У попередньому розділі ви вивчили, як аранжувати квіти. Ви можете тепер застосувати ці методи, щоб зробити різні 

вироби із спресованих квітів. У комплект входять матеріали для виготовлення скриньок, книжкових закладок та 

вітальних листівок. Ви можете також використовувати спресовані квіти, щоб зробити інші неймовірні вироби. 

Веселощі не мають меж! 

Скриньки 

Зігніть всі сторони, щоб отримати скриньку. Прикрасьте її висушеними квітами. Зберігайте ваші прикраси, персні і 

намисто всередині скриньки. 

Картки 

Прикріпіть спресовані квіти на картку. Приклейте і дайте клею висохнути. Напишіть кілька теплих слів і пошліть 

листівку друзям. Вони люблять такі вітання! 



Книжкові закладки 

Розмістіть квіти на книжковій закладці, попередньо нанесіть на неї трохи клею. Злегка притисніть їх і дайте клею 

висохнути. Вставте стрічку в отвір і бережіть цю гарну закладку для ваших улюблених книг. 

З. ІНШІ ПОРАДИ 

• Процес сушіння квітів може зайняти тиждень або більше, так що будьте терплячі.  

• Не ставте засушені квіти під прямими сонячними променями. Вони можуть викликати потьмяніння кольору квітів. 

• Якщо промокальний папір стає вологим, замініть його іншим таким же папером. 

• Якщо квіти занадто важко витягти з-під преса, попросіть дорослих підчепити їх тонким інструментом для 

полегшення вилучення. 

• Ви можете зберігати невикористані квіти всередині товстих книг, таких як телефонний довідник або словник. Це 

кращий спосіб захистити квіти від сонячного світла і вологи. Зробіть замітку на клаптику паперу і помістіть її на 

сторінку, наступну за квітами.  

И. ЦІКАВІ ФАКТИ 

• Рослини складають істотну частину нашого життя. Вони виробляють кисень, якого потребують живі істоти. Вони 

також слугують домівкою для багатьох тварин. З рослин виробляють багато речей, таких як папір, паливо, ліки і їжа. 

• Деревам потрібно багато років, щоб вирости. Деякі дерева досягають свого повного розміру через 30 років, хоча 

іншим на це може знадобитися сотні років. Тому ми повинні берегти їх.  

• Висадка дерев є хорошим способом допомогти дикій природі. Ви можете посадити квіти, кущі або дерева у вашому 

саду або на клумбі. Ваші рослини можуть забезпечити їжу і притулок для птахів, метеликів, комах та інших тварин.  

• Ідіть на природу з родиною. Замальовуйте і записуйте квіти, які ви побачили. Збирайте будь-які квіти, що впали, 

спресуйте і висушіть їх і додайте до нотаток, які ви написали. Дивіться ваш альбом з квітами разом зі своїми друзями, 

щоб заохочувати їх захищати ці квіти.  

• Ви можете збирати дощову воду для поливу ваших рослин, щоб заощадити кількість використовуваної води 

щодня.  

• Не використовуйте хімікати для знищення шкідників. Обробляйте ваші рослини натуральними пестицидами, які 

не завдають шкоди навколишньому середовищу. Ви можете розчавити часник, щоб приготувати часниковий спрей 

для знищення шкідників.  

 

 

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 


