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NAVODILA ZA 270324 PRIČESKA MAKE UP FROZEN SET ŠK .61266 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: "OKRASI  DODATKE ZA OBLIKOVANJE PRIČESK" - Čudovita kreativna oprema vsebuje vse za okrasitev dodatkov za lase: 
2 obroča, 2 barvna svetlikajoča praha, 2 barvna trakova, ogledalo in glavniček, lasni podaljšek, obesek v obliki snežinke in 
medaljon Frozen, nalepke Frozen. 
Ustvarite fantastične Frozen lasne dodatke in okrasite obroča s trakovi, lesketajočim prahom ter obeski v obliki snežink. 
 
OBROČ Z LEDENIM  METULJČKOM 
Potrebovali boste: lasni obroč; lesketajoč srebrni  prah ledeno modri trak (0.5 cm širine), nebeško modri trak (1.5 cm širine), obesek v obliki 
snežinke Frozen. Potrebovali boste tudi pripomočke, ki niso del seta : obojestranski lepilni trak, PVA lepilo, čopič, plastični krožnik, svinčnik, 
zaobljene škarje. 
Navodila: pripravite si delavno površino tako, da jo zaščitite  s starim časopisnim papirjem ali s plastičnim prtom, da je ne umažete z 
lepilom ali lesketajočim prahom. Prosite odraslo osebo, da vam iz plastičnega okvirja  loči en obesek v obliki snežinke  (fig 1/slika 1 na 
originalnih navodilih) . 
Vzemite obesek v obliki snežinke ter s pomočjo čopiča nanesite PVA  lepilo (ni priložen  setu) v luknjice na obesku (fig 2/slika 2 na 
originalnih navodilih). Na lepilo potresite lesketajoč prah – uporabite barvo prahu, ki vam je bolj pri srcu (fig 3/slika 3 na originalnih 
navodilih) .Počakajte, da se lepilo posuši. Poiščite plastičen krožnik (ni priložen setu), vzemite obesek in ga obrnite navzdol ter s pomočjo 
čopiča odstranite odvečen prah (fig 4/slika 4 na originalnih navodilih) . 
Odraslo osebo prosite za obojestranski lepilni trak (ni priložen setu). Uporabite svinčnik in narišite 35 cm dolg in 1.2 cm širok pravokotnik. 
Uporabite zaobljene škarje (niso del seta), da izrežete pravokotnik in ga nato prilepite na zunanjo stran lasnega obroča. Odstranite še 
hrbtno stran z obojestranskega lepilnega traku in nanj potresite srebrn lesketajoč prah (fig 5/slika 5 na originalnih navodilih) . 
Opomba: da se bo prah enakomerneje in lepše razporedil, uporabite suh čopič. 
Sedaj vzemite trak ledeno modre barve (0.5 cm širine) in odrežite 3 koščke (fig 6/slika 6 na originalnih navodilih): 35 cm; 13 cm; 25 cm.¸ 
Vzemite 35 cm dolg trak, uporabite obojestranski lepilni trak (ponovno izrežite 35 cm dolg in 1.2 cm širok pravokotnik) ter nanj pritrdite 
trak. Sedaj ga pritrdite po sredini lasnega obroča tako, da pokrijete lesketajoč prah (fig 6/slika 6 na originalnih navodilih). 
Sedaj vzemite trak nebeško modre barve (1.5 cm širine) in izrežite 4 koščke (fig 8/slika 8 na originalnih navodilih): 16 cm; 13 cm;  8 cm; 5 
cm. Vzemite 16 cm dolg košček nebeško modrega traku in pritrdite dva koščka obojestranskega lepilnega traku na vsako stran nebeško 
modrega traku (fig 9/slika 9 na originalnih navodilih). Odstranite vrhnji del in zlepite skupaj nebeško modri trak tako kot prikazuje fig 
10/slika 10 na originalnih navodilih. Ravnokar ste naredili vaš prvi metuljček! 
Sedaj vzemite 13 cm dolg nebeško modri trak, pokrite ga z obojestranskim lepilnim trakom (13 cm dolg, 1.5 cm širok) in ga okrasite z 
lesketajočim prahom (fig 11-12/slika 11-12 na originalnih navodilih). 
Nato vzemite tanek trak ledeno modre barve (13 cm dolg, 0.5 cm širok), ki ste ga predhodno pripravili. Uporabite še obojestranski lepilni 
trak, da pritrdite ledeno modri trak na sredino traku, ki ste ga ravnokar posuli z lesketajočim prahom (fig 13/slika 13 na originalnih 
navodilih). 
Sedaj obrnite vašo kreacijo in pritrdite dva mala koščka obojestranskega samolepilnega traku na oba konca modrega traku kot ste to 
naredili na fig 9/sliki 9 na originalnih navodilih. Prepognite konca na sredini (fig 14/slika 14 na originalnih navodilih). Ravnokar ste naredili 
vaš drugi metuljček. 
Sedaj vzemite 8 cm dolg trak ledeno modre barve (1.5 cm širine), ki ste ga predhodno pripravili. Ponovite zadnji korak (fig 14/slika 14 na 
originalnih navodilih). Nato združite vse tri metuljčke skupaj s pomočjo koščkov obojestranskega lepilnega traku (fig 15/slika 15 na 
originalnih navodilih). Pritrdite trakove na lasni obroč (fig 16/slika 16 na originalnih navodilih). 
Sedaj vzemite košček nebeško modrega traku (5 cm dolg, 1.5 cm širok) in na obe strani pritrdite obojestranski lepilni trak. Eno stran 
okrasite z lesketajočim prahom, nato odstranite zadnji del traku ter zavijte trak okrog metuljčkov ter okrog lasnega obroča (fig 17/slika 17 
na originalnih navodilih). 
Da okrasite vaš lasni obroč v pravem stilu Frozen, zavežite kos traku ledeno modre barve (25 cm dolg, 0.5 cm širok) na sredino metuljčka 
(fig 18/slika 18 na originalnih navodilih) in vstavite obesek v obliki snežinke, ki ste ga predhodno okrasili (fig 19/slika 19 na originalnih 
navodilih). Zavežite še drug vozel in metuljček, da dokončate vaš izdelek (fig 20/slika 20 na originalnih navodilih). 
 
ČUDOVIT TRAK ZA LASE 
Potrebovali boste: obesek-medaljon, nalepke Frozen, lesketajoč  prah, trak ledeno modre barve (0.5 cm širine), trak nebeško modre barve 
(1.5 cm  širine), obojestranski lepilni trak (ni priložen setu). 
Navodila: Prosite odraslo osebo, da vam iz plastičnega okvirja  loči obesek-medaljon. Izberite nalepko Frozen, ki vam je najljubša ter jo 
prilepite na medaljon (fig 21/slika 21 na originalnih navodilih). 
Vzemite trak ledeno modre barve (0.5 cm širine), uporabite zaobljene škarje (niso priložene setu) in prosite odraslo osebo, da vam pomaga 
odrezati 2 koščka traku v dolžini 50 cm (fig 22/slika 22 na originalnih navodilih). Prepognite en trak na pol, da dobite zanko (fig 23/slika 23 
na originalnih navodilih). Potisnite prepognjen trak skozi luknjo na medaljonu (fig 24/slika 24 na originalnih navodilih). Drugi konec koščka 
traku potisnite skozi zanko traku na medaljonu (fig 25/slika 25 na originalnih navodilih) da ga zatisnete na medaljon (fig 26/slika 26 na 
originalnih navodilih). Ponovite korake tako, da porabite še drugi trak, in ga namestite na luknjo na drugi strani medaljona (fig 27/slika 27 
na originalnih navodilih). Da bo vaš okrasek še atraktivnejši, lahko dodate metuljček okrašen z lesketajočim trakom (fig 28/slika 28 na 
originalnih navodilih). Sedaj pa okrasite vašo pričesko z novim enkratnim okraskom! 
KREATIVNE IDEJE  
Uporabite trakove, ki so del seta, naredite metuljčke, okrasite jih z lesketajočim prahom in obeski v obliki snežinke. Pritrdite okraske na 
vaše elastike (niso del seta) ali na lasne obroče (niso del seta) in ustvarite edinstvene dodatke! Del seta je tudi lasni podaljšek, nosite ga, da 
postanete prava princesa kot Ana (fig 29/slika 29 na originalnih navodilih). 
Sestavite ogledalo in ga okrasite z nalepkami Frozen. Sedaj lahko občudujte vaše kreacije na vas samih izgledate kot princesa! 
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. 
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