
РОЗМАЛЮЙ  

ПАРАСОЛЬКУ  

 

Зробіть дощовий день світлішим за допомогою цього унікального проекту 

парасольки. Створіть свій власний неймовірний шедевр, яким кожен буде 

захоплюватися. 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

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

продукт. 

2. Рекомендується 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. 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Ретельно вимийте руки після розмальовування. 

2. Одягніть фартух або старий робочий одяг. Вимийте негайно одяг, якщо на 

нього потрапила фарба, оскільки суха фарба може залишати постійні плями 

навіть після прання. 

3. Фарби з комплекту мають водну основу. Хоча вони водостійкі, але все ж 

схильні до природного зносу. Намагайтеся уникати використання парасольки 

в зливу або перебувати з нею під дощем тривалий час. Обережно видаляйте 

воду з парасольки після використання, розкрийте її і дайте висохнути. 

В. ВМІСТ 

Парасолька, картки шаблонів, фарба, пензлик і докладні інструкції. 

 

 

Г. СТВОРЕННЯ І РОЗФАРБУВАННЯ 

1. Планування проекту 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні 

деталі. Не для дітей віком до 3 
років. 

 



Чудовою ідеєю є планування дизайну спочатку на аркуші паперу. Після цього 

зробіть чорновий начерк на парасольці, перш ніж почати розфарбовування. 

Використовуйте вашу уяву, щоб створити ваш власний дизайн або ви можете 

звернутися до лицьової сторони коробки за ідеями. У комплект також 

входять шаблони, які ви можете використовувати для створення власного 

унікального дизайну. 

(напис на малюнку) 

       Сплануйте ваш дизайн 

        макет дизайну 

 

2. Ескіз на парасольці 

Дотримуйтесь макету, який ви щойно зробили. Використовуйте олівець, щоб 

скопіювати малюнки на сектори парасольки. Так як сектори парасольки 

викривлені, розкрийте парасольку і помістіть її на стіл. Закріпіть парасольку 

за ручку на столі за допомогою клейкої стрічки. Зробіть малюнки сектор за 

сектором.  

 

3. Розфарбовування 

Після закінчення чорнових начерків на всіх секторах почніть розфарбовувати 

парасольку сектор за сектором. Використовуйте вашу колірну схему і 

дотримуйтесь вказівок щодо розфарбовування нижче. Закінчивши 

розфарбовування парасольки, розкрийте її і помістіть в сторонці, щоб вона 

сохла не менше 24 годин. Ваша прекрасна парасолька готова! 

(написи на малюнках) 

        Ескіз 

 

        Розфарбовування 

 



 

ПОРАДИ ПО РОЗФАРБОВУВАННЮ 

Струсіть фарби перед тим, як їх відкрити. Якщо на поверхні фарби є прозора 

рідина, розмішайте фарбу зубочисткою або кінцем пензлика.  

Використовуйте свою власну колірну схему або зверніться до ілюстрації, як 

показано на упаковці. Для отримання кращих результатів наносіть більше 

одного шару фарби, але перед нанесенням другого почекайте, поки перший 

шар висохне. Завжди легше отримати темний колір на світлому тлі, ніж 

навпаки. Дотримуйтесь керівництва зі змішування кольорів, наведеного 

нижче, щоб отримати більше кольорів.  

зелений = жовтий + синій, помаранчевий = жовтий + червоний, фіолетовий = 

синій + червоний, коричневий = червоний + жовтий + трохи чорного, 

рожевий = червоний + білий, блакитний = синій + білий, лимонний = жовтий + 

трохи синього, бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого. 

Не змішуйте занадто багато кольорів разом, так як сумарний колір буде 

виглядати бруднуватим. Завжди мийте пензлі перед змішуванням або 

нанесенням нового кольору. Підготуйте невелику склянку води для цієї мети. 

Чудовою ідеєю буде також використання лотка для змішування фарб 

(палітри). Закривайте щільно кришки контейнерів, щоб запобігти висиханню 

фарби. Якщо фарба висохла, розведіть її декількома краплями холодної води. 

 
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 

  

 


