
 

Сукня для феї 

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. Завжди працюйте на плоскій твердій поверхні і намагайтеся підтримувати чистоту і порядок. 

6. Потрібні ножиці, які не входять у комплект. При використанні ножиць потрібен нагляд дорослих. 

7. Ретельно мийте пензлі після використання клею, інакше вони затвердіють після висихання. 

 

Б. ВМІСТ 

1 прес для квітів з кришкою і підставкою, 4 пластикових гвинта, 4 гайки-баранчики, 6 аркушів гофрованого картону, 

6 аркушів білого промокального паперу, 1 чарівний шаблон, 3 підставки для карт, 1 пара пінцетів, 1 клей, що 

світиться і докладні інструкції.  

В. ЗБІР КВІТІВ 

Перед тим як збирати квіти, які сподобалися вам,  будь ласка, прочитайте поради нижче. 

• Прес для квітів має 6 шарів. Кількість квітів, яку можна спресувати за один раз, обмежена, тому не збирайте квітів 

більше, ніж ви можете обробити за один раз. В іншому випадку зайві квіти зів'януть. 

• При зборі квітів вам може знадобитися невеликий кошик або кілька пластикових пакетів і пара ножиць. Кладіть 

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

• Сушіння квітів, які дуже вологі, може зайняти більше часу. Початківцям краще збирати тонкі квіти, так як їх легше 

спресувати і висушити. 

• Чим швидше квітка висохне, тим краще вона збереже колір при пресуванні. Чим довше ваші квіти знаходяться 

під пресом, тим більше вони змінять колір. 

Г. ЗБІРКА ПРЕСА ТА ПРЕСУВАННЯ КВІТІВ 

Збирайте прес для квітів, використовуючи чергування шарів коричневого гофрованого картону з промокальним 

папером (див. зображення). Затягніть гайки-баранчики на пресі. Нехай квіти сохнуть під пресом. Нижче наведено 

кілька підказок, як отримати найкращі результати.  

• 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 плоскими. Видаліть стебла і розгладьте нижню 

частину квітки, щоб вона стала більш плоскою. 

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

просушування, ви можете приклеїти їх разом назад. 

• Переконайтеся, що квіти або листя не накладаються, так як вони злипнуться разом після висихання. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

Небезпека задухи - дрібні деталі. 
НЕ для дітей віком до 3 років. 



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

вологи всередині квітки. Не виймайте їх з-під пресу, поки вони повністю не висохнуть. 

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

пінцета. 

(написи на малюнку) 

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

преса. 

Д. ВИГОТОВЛЕННЯ ЧАРІВНОГО ВБРАННЯ ІЗ ПРЕСОВАНИХ КВІТІВ 

1. Ви можете використовувати пресовані квіти для виготовлення чарівного вбрання. Пам'ятайте, що поводитись з 

квітами потрібно дуже обережно, так як вони дуже тендітні та ламкі. Відокремте чарівні фігурки від паперового 

шаблону. Використовуйте пінцет, щоб розташувати пресовані квіти поверх фігурок. Якщо ваша модель має кілька 

шарів квітів та листя, розташовуйте їх по одному шару за один раз. 

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

використання. Нанесіть тонкий шар клею пензликом на зворотну сторону спресованих квітів, як показано на 

малюнку. Розподіліть клей рівномірно, щоб бути впевненим, що квіти приклеїлися міцно, і щоб запобігти втраті 

листочків або фрагментів квітів у подальшому використанні. Ви можете залишити кілька ділянок не приклеєними, 

щоб зробити їх більш живими. 

3. Притисніть обережно квіти на вашій картинці з клаптиком тканини і тримайте так кілька секунд. Використовуйте 

тканину для видалення будь-якого надлишкового клею. 

4. Дозвольте квітам на прикрасі сохнути не менше 24 годин. Будучи приклеєними, квіти не можуть бути видалені.  

5. Коли квіти висохнуть, нанесіть трохи клею, що світиться, щоб прикрасити ваше чарівне плаття. 

6. Складіть фігурку уздовж ніг і поставте її на підставку, щоб зробити чарівну прикрасу. Ви можете скласти крильця, 

щоб краще зберегти фігурку. 

(напис на малюнку 2) 

     Клей 

Клей в мілкій тарілці 

 

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 

 


