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NAVODILA ZA 270322 ZAPESTNICE FROZEN SET ŠK. 61263 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: "OKRASI SVOJE ZAPESTNICE" - Čudovita kreativna oprema vsebuje vse za okrasitev zapestnic: 
zapestnice za okrasiti, lesketajoči prah 3 različnih barv, obarvani satenasti trakovi, majhni samolepilni biserčki, obojestranski 
samolepilni listi, nalepke "Frozen", priložena navodila z ilustracijami. 
NAVODILA: Da se vaša delovna površina ne umaže in da se lesketajoč prah ne raztrese vsepovsod, priporočamo, da 
uporabite za delo podlago star papir. 
ZAPESTNICA DVEH RAZLIČNIH BARV (slika 1/fig. 1 na originalnih navodilih): 
Uporabite obojestranski samolepljive list papirja, ki je priložen setu. S svinčnikom narišite dva pravokotnika širine 1,6 cm in 
dolžine 14,5 cm. Z zaobljenimi škarjami (niso priložene setu) izrežite oba pravokotnika, da dobite 2 obojestranska 
samolepilna traka (slika 1/fig. 1 na originalnih navodilih). Na obeh straneh traku odlepite zadnji del in prilepite oba traka na 
zapestnico tako, da je en trak nad drugim. Pazite, da se trakova ne pokrivata (slika 2/fig. 2 na originalnih navodilih). 
Za boljši rezultat s škarjami obrežite kote odvečnega papirja s škarjami s škarjami. 
Sedaj z enega traku odstranite vrhnji del in potresite lesketajoči prah modre barve na lepljivo površino traku (slika 3/fig. 3 
na originalnih navodilih). Uporabite majhen čopič (ni priložen setu), da odstranite odvečen prah. Ne puščajte praznih 
površin (slika 4/fig. 4 na originalnih navodilih). Ponovite enak postopek na drugem traku. Uporabite srebrn trak. Zapestnice 
še dodatno okrasite s samolepljivimi biserčki. Prilepite jih k robovom obeh trakov na središče zapestnice med dve različni 
barvi (slika 5/fig. 5 na originalnih navodilih). Čestitamo, naredili ste čudovito zapestnico! 
 
GLACIALNA ZAPESTNICA 
Uporabite obojestranski samolepljive list papirja. S svinčnikom narišite pravokotnik  širine 3,3 cm in dolžine 18,3 cm. Z 
zaobljenimi škarjami (niso priložene setu) izrežite trak. Odstranite zadnji del na obojestranskem samolepilnem traku in 
prilepite trak na zapestnico. Sedaj odstranite še vrhnji zaščitni del traku in prilepite samolepilno nalepko Frozen na sredino 
zapestnice (slika 6/fig. 6 na originalnih navodilih). Na preostali del potresite lesketajoči prah srebrne barve. Odvečni prah 
odstranite  s čopičem (ni priložen setu) (slika 7/fig. 7 na originalnih navodilih). 
 
LESKETAJOČA ZAPESTNICA 
Uporabite obojestranski samolepljive list papirja. S svinčnikom narišite pravokotnik  širine 3,3 cm in dolžine 14,5 cm. Z 
zaobljenimi škarjami (niso priložene setu) izrežite trak. Odstranite zadnji del na obojestranskem samolepilnem traku in 
prilepite trak na zapestnico. Sedaj odstranite še vrhnji zaščitni del traku in nanj potresite lesketajoči prah fuksija barve. 
Uporabite majhen čopič (ni priložen setu), da odstranite odvečen prah. Ne puščajte praznih površin. 
Vzemite satenasti trak in ga odrežite na  3 različne dolžine: 14,5 cm, 12 m, 8 cm (slika 8/fig. 8 na originalnih navodilih). 
Prilepite obojestranski samolepljivi trak papirja na najdaljši satenast trak  (slika 9/fig. 9 na originalnih navodilih) in ju potem 
oba skupaj prilepite na zapestnico, ki ste jo pred tem okrasili (slika 10/fig. 10 na originalnih navodilih). 
Vzemite 12 cm satenasti trak in prilepiti dva majhna koščka obojestranskega papirja na oba konca traku (slika 11/fig. 11 na 
originalnih navodilih). Odstranite še vrhnji del zaščitnega traku, prepognite satenasti trak na pol tako, da se oba konca 
srečata na sredini (slika 12/fig. 12 na originalnih navodilih). To bo osnova za osrednji del pentlje (slika 12/fig. 12 na 
originalnih navodilih). Enak postopek ponovite z 8 cm dolgim satenastim trakom, nato pa ga prilepite na sredino prvega 
satenastega traku s pomočjo majhnega koščka obojestranskega samolepilnega traku (slika 13/fig. 13 na originalnih 
navodilih). 
Sedaj pritrdite pentljo na sredino traku, ki ste ga pred tem prilepili na zapestnico (slika 14/fig. 14 na originalnih navodilih). 
Dopolnite okraševanje zapestnice tako, da prilepite majhne samolepilne biserčke na trak (slika 15/fig. 15 na originalnih 
navodilih). 
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. 
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