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270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – BANGLES-ZAPESTNICE 
 
»Ustvarite svojo lastno modno zapestnico« 
Zabavajte se ob izdelovanju unikatnih zapestnic! Preprosto in zabavno. Pomagajte si s sličicami na originalnih 
navodilih. 
VSEBINA: zapestnice različnih oblik in barv, lepljivi biseri navodila. 
NAVODILA: 
S tem setom lahko okrasite zapestnice dveh različnih tipov na preprost toda moden način. Če uporabite 
zapestnico okrogle oblike, prilepite bisere na pred natisnjeno mesto na zunanji strani zapestnice. Prepričajte se, 
da ste nalepili bisere okrog celotne zapestnice (slika 1/fig. 19). 
Če uporabite zapestnico v obliki solze, ni pred natisnjenega vzorca, ki bi mu sledili. Bisere nalepite kakor želite 
(slika 2/fig. 2). 
Na originalnih navodilih so različni primeri okrasitve zapestnic. Uporabite domišljijo in ustvarite svoje lastne 
izvirne okrasitve zapestnic. 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
OPOZORILO: Embalažna vrečka je lahko nevarna za zadušitev, zato naj ne bo na dosegu dojenčkov in otrok. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – FASHION RINGS 
Zabavajte se ob izdelovanju prstanov! Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na 
originalnih navodilih. 
VSEBINA: prstani za okrasitev, lesketajoč prah, barvne lepljive bleščice 
NAVODILA: 
Predno začnete z izdelovanjem nakita, zaščitite mizo ali drugo delovno površino s papirjem. Tako boste tudi  
pobrali raztresen lesketajoč prah in ga ponovno uporabili. 
Uporabite čopič za nanos tankega sloja lepila na del prstana (čopič in lepilo nista priložena v setu, uporabite 
lepilo na vodni osnovi). Izberite najljubšo barvo lesketajočega prahu in ga potresite po delu prstana, ki ste ga 
predhodno premazali z lepilom (slika 1&2/fig. 1&2 na originalnih navodilih). 
Da se prepričate, da se je lesketajoč prah razporedil po celotnem delu prstana, z eno roko držite prstan, z drugo 
pa narahlo potrkajte po njem (slika 3/ fig. 3 na originalnih navodilih). 
Počakajte dobro uro, da se lepilo v celoti posuši. Nato dodajte še en sloj lepila. Bodite nežni, da s čopičem ne 
odstranite lesketajočega prahu (slika 4/fig. 4 na originalnih navodilih). Da bo vaša kreacija še izvirnejša, dodajte 
še par biserov na delček prstana, kjer ni lesketajočega prahu. Izberite vašo najljubšo barvo (slika 5&6/fig. 5&6 
na originalnih navodilih). 
OPOMBA: Da bo vaš prstan še lepši, dodajte še malo lepila na del prstana, ki ste ga okrasili z biseri, in ko se 
lepilo posuši, dodajte še malo lesketajočega prahu (slika 7/fig. 7 na originalnih navodilih). 
Na originalnih navodilih je še nekaj idej za okrasitev preostalih prstanov v setu. Zabavajte se, uporabite 
domišljijo in izdelajte edinstven prstan. 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
OPOZORILO: Embalažna vrečka je lahko nevarna za zadušitev, zato naj ne bo na dosegu dojenčkov in otrok. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 



270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – BRACELETS-ZAPESTNICE 
 
»Ustvarite svojo lastno zapestnico prijateljstva« 
Zabavajte se ob izdelovanju zapestnic! Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. 
VSEBINA: barviti biseri, barviti vrvici, navodila. 
NAVODILA: 
Vzemite črno vrvico in odrežite 50 cm dolg del vrvice (uporabite zaobljene škarje, ki niso priložene). 
Sedaj prepolovite vrvico na pol: imeli boste dvojno vrvico, ki vam bo služila kot osnova za izdelavo zapestnice 
(slika 1/fig. 1). 
Vzemite vrvico roza barve, odrežite 120 cm dolg del in jo zavežite v obliki vozla okrog dvojne črne vrvice tako, 
da ustvarite majhno luknjico (slika 2-3/fig. 2-3). Ko zatiskate vozel, se prepričajte, da sta oba dela roza vrvice 
enako dolga. To je osnova za vašo zapestnico. Sedaj lahko začnete z delom: roza vrvico boste spletli okoli 
dvojne črne vrvice. Da bo delo lažje potekalo, lahko pritrdite konček črne vrvice z majhno zankico na konec 
delovne površine s pomočjo lepilnega traku. 
Prvo potisnite roza vrvico A čez črno vrvico in pod roza vrvico B (slika 4/fig. 4). 
Sedaj primite roza vrvico B in jo potisnite prvo pod črno vrvico in nato čez roza vrvico A (slika 5-6/fig. 5-6). 
Osrednji del dvojne črne vrvice držite pri miru, potegnite dela roza vrvice A in B ter zatisnite (slika 7/fig. 7). 
Ponovite, sedaj začnite z leve strani: držite roza vrvico B in jo potisnite čez črno vrvico in nato pod roza vrvico A 
(slika 8/fig. 8). 
Nato, potisnite roza vrvico A pod črno vrvico in nato čez roza vrvico B (slika 9-10/fig. 9-10). 
Dobro zatisnite. Nadaljujte in ponovite obstoječe korak še štirikrat (slika 11/fig. 11). 
Sedaj vzemite obarvan biser in potisnite skozenj dvojno črno vrvico (slika 12/fig. 12) 
Nadaljujte s pletenjem tako, da sledite sličicam od 4 do 11 (od 3. do 8. koraka opisanega zgoraj). 
Sedaj lahko nataknete na vrvico drugi biser (slika 13/fig. 13). 
Nadaljujte prepletanje na tak način, dokler zapestnica ne doseže želene dolžine. Nato zaključite z delom, 
zatisnite skupaj roza vrvici A in B in naredite vozel (slika 14/fig. 14). Odrežite stran odvečni del vrvice. 
Nataknite dva bisera na osrednjo črno vrvico, vsakega na en del črne vrvice, nato naredite majhna vozla na 
koncu obeh črnih vrvic in oba dobro zatisnite (slika 15-16-17/fig. 15-16-17). Odrežite stran odvečni del vrvice. 
Zapestnica je pripravljena, da si jo nadenete na zapestje. To enostavno naredite tako, da oba črna končka vrvice 
potisnete skozi zanko črne vrvice (slika 18/fig. 18). 
»VARIACIJA PLETENJA Z ROŽICO« 
Za zapestnico z rožico, je tehnika pletenja enaka kot je opisano zgoraj. Enkrat, ko zaključite s prvim delom 
pletenja, lahko ustvarite rožico. Nataknite biser na osrednjo dvojno roza vrvico, nato nataknite po 3 bisere na 
črno vrvico A in na črno vrvico B (slika 19/fig. 19). Sedaj zatisnite oba dela črne vrvice v obliki vozla okrog 
osrednje roza vrvice (slika 20-21/fig. 20-21). Nadaljujte s pletenjem, dokler nima vrvica prave dolžine (slika 
22/fig. 22). 
»VARIACIJA PLETENJA V OBLIKI SPIRALE« 
Ustvariti spiralo je preprosto: sledite zaporedno oštevilčenim sličicam do slike 7 (korak 3 zgoraj). Nato, ponovite 
isto pletenje: potisnite vrvico A čez črni vrvici in nato pod vrvico B. Rezultat, ki ga dobite, je pletenje kot je 
prikazano na sliki 23 (fig. 23). 
Da so biseri postavljeni na sredino vaše zapestnice, jih je potrebno natakniti na vrvico potem, ko ste spletli 5 cm 
dolgo pletenje (slika 24/fig. 24). 
Potem, ko ste vstavili biser na sredino, zatisnite vozel, da ostane na mestu, in potem naredite enako z ostalimi 
biseri (slika 25-26/fig. 25-26). Nadaljujte s pletenjem z iste strani, in ko spletete želeno dolžino, zaključite 
pletenje z vozlom. 
Odrežite stran odvečne dele vrvice in ponovite korake, ki so zapisani pod sličicami 16 -17/fig. 16-17 (korak 12 
opisan zgoraj). Zapestnica je pripravljena, da si jo nadenete (slika 27/fig. 27). 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
OPOZORILO: Embalažna vrečka je lahko nevarna za zadušitev, zato naj ne bo na dosegu dojenčkov in otrok. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – OBESEK (CHARMS) 
 
»Ustvarite svoj lasten obesek« 
Zabavajte se ob izdelovanju obeskov! Naj vaš nakit sije s pomočjo biserov in lesketajočega prahu, ki so del seta. 
Pomagajte si s sličicami na originalnih navodilih. 
VSEBINA: obeski za okrasitev, lesketajoč prah, barvne lepljive bleščice, vrvica, navodila. 
NAVODILA: 
Okrasite Crazy chic obesek, nadenite ga na vrvico in nosite kjer koli želite! Zabavno in enostavno! Predno 
začnete, pokrite delovno površino s starim časopisnim papirjem, da ne uničite mize ter da enostavneje 
poberete raztresen prah. 
»OBESEK SOVA«:  
Izberite lesketajoče bleščice tistih barv, ki so vam najbolj všeč in prilepite po 3 bleščice na vsakega izmed obeh 
kril sove (slika 1/fig. 1) 
Uporabite čopič za nanos lepila znotraj sovinih oči (slika 2/fig. 2) (Čopič in lepilo nista priložena v embalaži. 
Uporabite lepilo na vodni osnovi.) 
Izberite barvo lesketajočega prahu, in ga posujte na sovine oči (slika 3/fig. 3). Da se prepričate, da se je 
lesketajoč prah razpršil po celotnem sovinem očesu, z eno roko držite obesek, z drugo pa s strani potolcite po 
njemu in ga med tem malo nagibajte v različne smeri, da se prah razprši po celotni površini (slika 4/fig. 4). 
Počakajte, da se lepilo posuši. Nato obrnite sovin obesek, ga spet potresite, da odpade odvečen prah, ki se ni 
prilepil. Da bo lepilo zagotovo držalo, dodajte še eno plast lepila na lesketajoč prah, nato pa na njega v sredino 
sovinih oči prilepite na vsako oko barvno bleščico (slika 5-6/fig. 5-6). 
Ko je lepilo povsem posušeno, vprašajte odraslo osebo, da vam odreže 50 cm dolgo vrvico (škarje niso priložene 
v setu). Prepognite vrvico na polovico, in jo potisnite skozi posebno luknjico, ki se nahaja na vrhu sovinega 
obeska (slika 7/fig. 7). 
Nato oba končka vrvice potisnite skozi zankico vrvice tako kot kažeta slikici 8 in 9 (fig. 8-9). 
Sedaj je ogrlica pripravljena. Nadenite si jo in zavežite oba končka v obliki vozla. 
»OBESEK MUCA«: 
Uporabite čopič, da nanesete lepilo na telo in obraz obeska v obliki mucke. Bodite zelo previdni, prepričajte se, 
da niste nanesli lepila na robove obeska (slika 10/fig. 10). 
Posujte prah izbrane barve na lepilo (slika 11/fig. 11). Nato ponovite korak s slike 
 4 pri sovinem obesku, da se prepričate, da se je prah razpršil po celotni površini. 
Okrasite tudi drugo mucko na obesku tako, kot ste okrasili prvo. 
Počakajte, da se lepilo v celoti posuši. Nato s čopičem ponovno nanesite čez prah še eno plast lepila tako, da ne 
odstranite prahu (slika 12/fig. 12). 
Še enkrat počakajte, da se lepilo posuši. Nato nanesite bleščice na metuljček in rep mucke (slika 13/fig. 13). 
Potisnite vrvico skozi luknjico na vrhu obeska, tako kot ste naredili pri sovinem obesku, in si nadenite ogrlico. 
Še nekaj idej za okrasitev obeska (slika 14-15/fig. 14-15). 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
OPOZORILO: Embalažna vrečka je lahko nevarna za zadušitev, zato naj ne bo na dosegu dojenčkov in otrok. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – TATTOO 
 
Zabavajte se ob ustvarjanju preprostih, vendar enkratnih tattoo-jev. 
Vsebina: 30"zlatih" tattoo-jev, srebrni in zlati listi, navodila. 
Navodila: 
Izberite tattoo, ki vam je všeč.  
Odstranite prvi pokrivni papir (A), tako da je lepljiv del tattoo-ja nepokrit kot kaže slika 1 (fig. 1). Položite 
matirano stran zlatega lista na izbran tattoo. Potisnite ga navzdol s prstom in podrgnite s prstom gor in dol po 
površini tattoo-ja (slika 2/fig. 2). Ko se zlat pigment papirja nalepi na lepljiv del tattoo-ja, ga odstranite.  
Da bo tattoo še lepši, odstranite še drugi del pokrivnega papirja (slika 3/ fig 3). Vzemite srebrn list papirja in 
ponovite postopek iz  ilustracije slika 2 (fig. 2). Dvignite srebrn list in … tattoo je pripravljen! Sedaj ga samo še 
nosite. Odstranite lepljiv del iz zadnje strani tattoo-ja in ga prilepite na kožo (slika 4/fig.4). 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
 
 
 
 
 
270231 CRAZY CHIC NAKIT TORBICA 24135 – WORD BRACELETS 
Zabavajte se ob izdelovanju čudovitih obeskov in ustvarite enkratne zapestnice ali ogrlice! Preberite in shranite 
navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: barvni obeski, barvne lepljive bleščice, barvne vrvice 
NAVODILA: 
Okrasite obesek, ki je v setu, s priloženimi samolepljivimi bleščicami. Nalepite jih v posebne luknjice (slika 1/fig. 
1 na originalnih navodilih). Odrasla oseba naj vam odreže 30 cm dolgo vrvico. Prepognite vrvico na pol in jo 
vstavite v posebni obroček, ki se nahaja na strani obeska (slika 2/fig. 2 na originalnih navodilih). Oba konca 
vrvice potisnite skozi zanko kot prikazujeta sliki 3&4/fig. 3&4 na originalnih navodilih. Odrasla oseba naj vam 
odreže še eno 30 cm dolgo vrvico.  
Privežite jo na drugi obroček, ki se nahaja ob strani obeska. Sledite zgoraj zapisanim navodilom s slik/fig. 2, 3 in 
4 (slika 5 /fig. 5 na originalnih navodilih). 
Zapestnico zaključite tako, da prekrižate konca obeh vrvic za obeskom (slika 6/fig. 6 na originalnih navodilih), 
nato stisnite oba vozla, enega na levo in drugega na desno stran (slika 7&8/fig. 7&8 na originalnih navodilih). 
Odrežite stran odvečni del vrvice (slika 9/fig. 9 na originalnih navodilih) in …voilá (slika 10/fig. 10 na originalnih 
navodilih). To metodo lahko uporabite za zatesnitev ali sprostitev kolikokrat hočete.  
Da bo zapestnica še bolj v trendu, naj vam odrasla oseba odreže še 3 vrvice dolžine 30 cm. Povežite skupaj vse 
tri vrvice tako, da uporabite po en konec od vsake (slika 11/fig. 11 na originalnih navodilih) in naredite kito 
(slika 12/fig. 12 na originalnih navodilih). Vstavite kito v obesek, pazite, da je obesek v središču vrvice in 
povežite skupaj prosti del obeh koncev vrvice v vozel (slika 13/fig. 13 na originalnih navodilih). Sedaj ponovite 
postopek prikazan na slikicah  6, 7 in 8, da zaključite vašo zapestnico (slika 14/fig. 14 na originalnih navodilih). 
Lahko pa uporabite obeske iz seta in ustvarite čudovito ogrlico. Odrasla oseba naj vam odreže dve vrvici dolžine 
okrog 60  cm. Sledite zgoraj opisanemu postopku od 1 do 9. Lepo ustvarjajte (slika 15/fig. 15 na originalnih 
navodilih). 
Opomba: Ko porabite vrvice, jih lahko kupite v trgovini s pripomočki za šivanje ali  v trgovini z ustvarjalnimi 
pripomočki. 
Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 
OPOZORILO: Embalažna vrečka je lahko nevarna za zadušitev, zato naj ne bo na dosegu dojenčkov in otrok. 
Preden izročite artikel otroku, odstranite vse dele embalaže. 
 
 


