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NAVODILA ZA 270323 TIARE FROZEN SET ŠK. 61265 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: "OKRASI SVOJE TIARE" - Čudovita kreativna oprema vsebuje vse za okrasitev tiar: 
2 lasna obroča, lesketajoči prah 2 različnih barv, obarvani satenast trak, majhni samolepilni biserčki, obarvane biserčke z odprtino, nalepke 
"Frozen",obeski,  2 tiari iz kartona, mehka tiara, svetlikajoča nalepka, velcro – sprijemalno zapiralo, priložena navodila z ilustracijami. 
 
LESKETAJOČA TIARA 
Potrebovali boste: lasni obroč; tiaro iz kartona; mehko tiaro, lesketajoč srebrni trak, male samolepilne biserčke, elastičen  trak (ni priložen 
setu), obarvane biserčke z odprtino, velcro, PVA lepilo (ni priložen setu), zaobljeno šivanko (ni priložena setu), čopič (ni priložen setu). 
Navodila: Vzemite mehko tiaro in tiaro iz kartona ter ju pripravite kot kaže slika (slika 1/fig. 1 na originalnih navodilih). S pomočjo odrasle 
osebe in zaobljene šivanke naredite luknjico na dveh koncih obeh tiar (slika 2/fig. 2 na originalnih navodilih). Uporabite PVA lepilo, da obe 
tiari zlepite skupaj. Počakajte nekaj minut, da se lepilo posuši (slika 3/fig. 3 na originalnih navodilih). Nanesite tanko plast PVA lepila čez 
celotno tiaro iz kartona (slika 4/fig. 4 na originalnih navodilih). 
Za čim boljši nanos lepila uporabite čopič. 
Potresite lesketajoč srebrn prah čez lepilo, prepričajte se, da  prah enakomerno in v celoti pokrije lepilo (slika 5/fig. 5 na originalnih 
navodilih). Počakajte nekaj časa, da se lepilo posuši. Okrasite tiaro z obarvanimi biserčki z odprtino. Vstavite en konec elastičnega traku v 
eno od luknjic na tiari (slika 6/fig. 6 na originalnih navodilih). Sedaj na elastiko nadenite biserčke z odprtino, dokler elastičen trak ni poln 
(slika 7/fig. 7 na originalnih navodilih). Nato zvežite drugi konec elastičnega traku v luknjico na drugi strani tiare. Da bo vaše tiara še bolj 
blestela, dodajte nekaj samolepilnih biserčkov (slika 8/fig. 8 na originalnih navodilih). Ko končate z okraševanjem tiare, velcro prilepite na 
eno stran lasnega obroča, na drugo stran velcra pa prilepite tiaro (slika 9/fig. 9 na originalnih navodilih) ter tako združite oba dela skupaj 
(slika 10/fig. 10 na originalnih navodilih).  
Čudovito! sedaj si nadenite vašo bleščečo tiaro! 
 
SVETLIKAJOČA TIARA 
Potrebovali boste: lasni obroč; tiaro iz kartona; mehko tiaro, svetlikajočo nalepko, male samolepilne biserčke, nalepke Frozen, Velcro, PVA 
lepilo (ni priložen setu), čopič (ni priložen setu). 
Navodila: Vzemite mehko tiaro in tiaro iz kartona kot kaže slika 11/fig. 11 na originalnih navodilih. Uporabite PVA lepilo in zlepite obe tiari 
skupaj kot ste naredili na slika 3/fig. 3 na originalnih navodilih, ter počakajte, da se lepilo posuši. 
Za čim boljši nanos lepila uporabite čopič. 
Da dosežete svetlikajoč izgled, prilepite svetlikajočo nalepko na tiaro iz kartona (slika 12/fig. 12 na originalnih navodilih).  
Sedaj pa se zabavajte z okraševanjem vaše tiare. Uporabite samolepilne biserčke in samolepilne nalepke Frozen (slika 13/fig. 13 na 
originalnih navodilih). Uporabite korak na sliki 9 in 10, kako se pritrdi tiaro na lasni obroč. Fantastično! Sedaj sijete z Elzino tiaro. 
 
ZAPESTNICA IZ BISEROV Z ODPRTINO 
Potrebovali boste: trak, modri obesek v obliki snežinke, male samolepilne biserčke, obarvan lesketajoč prah, obarvane biserčke z odprtino, 
zaobljeno šivanko (ni priložena setu), plastičen krožnik (ni priložen setu), plastično podlogo ali star časopis za zaščito delovne površine (ni 
priložen setu), čopič (ni priložen setu), zaobljene škarje (niso priložene setu). 
Navodila:  Prosite za pomoč odraslo osebo, da vam pomaga ločiti modro snežinko iz plastičnega okvirja. Za nanos PVA lepila v luknjice na 
snežinkah uporabite čopič in nato potresite s srebrnim lesketajočim prahom (slika 14/fig. 14 na originalnih navodilih). Ko se lepilo posuši, 
obrnite snežinko in s pomočjo čopiča odstranite odvečni del prahu (slika 15/fig. 15 na originalnih navodilih). Sedaj v sredino nalepke 
prilepite samolepilni biserček (slika 16/fig. 16 na originalnih navodilih).  
Prosite za pomoč odraslo osebo, da vam s pomočjo škarij odreže 1 trak dolžine 35 cm in 1 trak dolžine 14 cm (slika 17/fig. 17 na originalnih 
navodilih). Sedaj vzemite krajši trak ter ga zavežite na sredino daljšega traku (slika 18/fig. 18 na originalnih navodilih). Na en konec krajšega 
traku nadenite okrašen obesek (slika 19/fig. 19 na originalnih navodilih) in naredite še en vozel, da se prepričate, da je obesek dobro 
zavezan. Naredite pentljo. 
Sedaj vzemite en konec daljšega traku, izberite nekaj barvnih biserov z odprtino in jih nadenite na trak s pomočjo šivanke (slika 20/fig. 20 
na originalnih navodilih). Enak korak ponovite še na drugem koncu daljšega traku (slika 21/fig. 21 na originalnih navodilih).  
Tako, nadenite si čarobno Frozen kreacijo in jo z veseljem nosite! 
 
ZAPESTNICA IZ TRAKU 
Potrebovali boste: trak, modri obesek v obliki snežinke, male samolepilne biserčke, obarvan lesketajoč trak, obarvane biserčke z odprtino, , 
zaobljeno šivanko (ni priložena setu), plastičen krožnik (ni priložen setu), plastično podlogo ali star časopis za zaščito delovne površine (ni 
priložen setu), čopič (ni priložen setu), zaobljene škarje (niso priložene setu). 
Navodila: Prosite za pomoč odraslo osebo, da vam pomaga ločiti modro snežinko iz plastičnega okvirja. Okrasite jo po korakih zapisanih na 
slikah od številke 14 do 16. Prosite za pomoč odraslo osebo, da vam s pomočjo škarij odreže 2 trakova dolžine 35,5 cm in enega dolžine 14 
cm (slika 22/fig. 22 na originalnih navodilih). Oba daljša trakova položite drug poleg drugega, primite ju na sredini in prepognite ju na pol 
(slika 23/fig. 23 na originalnih navodilih). Sedaj kozi obroček na obesku, ki ste ga pred tem okrasili, porinite prepognjen trak (slika 24/fig. 24 
na originalnih navodilih). Sedaj nasprotna konca traku potisnite skozi odprtino traku kot kaže slika 25/fig. 25 na originalnih navodilih. 
Potegnite skozi, da naredite vozel (slika 26/fig. 26 na originalnih navodilih).  
Če razprostrete vse konce traku , boste videli, da je obesek na sredini ter da dobite štiri konce (slika 27/fig. 27 na originalnih navodilih) 
katere boste lahko okrasili z biserčki, ki imajo odprtino. Vzemite en konec traku ter s pomočjo šivanke nanesite biserčke na trak. Enak 
postopek ponovite še na preostalih treh koncih traku (slika 28/fig. 28 na originalnih navodilih). 
Da bo vaša zapestnica še lepše izgledala, vzemite krate trak dolžine 14 cm , potisnite ga skozi obroček na obesku (slika 29/fig. 29 na 
originalnih navodilih) ter na sredini naredite pentljo. Naredili ste čudovito zapestnico in sedaj jo z veseljem nosite. 
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. Priporočamo otrokom od 7. leta starosti dalje. 

http://www.unikatoy.si/

