
                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
NAVODILA ZA 270428 CRAZY CHIC SET ZAPESTNICE ŠK. 15180 
Preberite in shranite navodila za kasnejšo uporabo. Sledite sličicam na originalnih navodilih. 
VSEBINA: osnova za igli in nitna čepka iz plastike v obliki srca, osnova črne barve-plastična posoda za obročke in ostale sestavne dele seta, 100 barvitih obročkov iz plastike, 30 obročkov s 
kovinsko obdelavo, transparentni plastični obročki z luknjico, verižica iz aluminija (brez niklja), obeski Crazy chic, kovinske sponke (brez niklja), turkizni tuba trak, roza trak z bleščicami in trak 
v barvi fuksije iz lycre, prisesek za pritrditev osnove,  priložena  ilustrirana navodila. Predno začnete z ustvarjanjem zapestnic, poiščite dobro osvetljen prostor s stabilno in prostorno delovno 
površino. 
PREDHODNA MONTAŽA: Ločite dodatke od plastičnega nosilca  in jih položite v osnovo roza barve (slika 1/fig. 1): igli in nitna čepka iz plastike v obliki srca. Opomba: Prosite odraslo osebo, 
da loči dodatke od plastičnega nosilca. Kakršne koli ostre delčke materiala takoj odstranite in zavrzite. Pazljivo vstavite L-obliko vrha dodatka v pravilno režo (slika 2/fig. 2) in obrnite iz desne 
proti levi, pri tem pa držite položaj osnove roza barve kot prikazuje slika (slika 3/fig. 3), tako da je puščica, ki se nahaja na dnu igle usmerjena proti simbolu ključavnice, ki se nahaja na osnovi 
roza barve (slika 4/fig. 4). Če jo želite odstraniti, jo obrnite v nasprotno smer in vzemite ven.  Enak postopek ponovite za nitna čepka iz plastike v obliki srca, prepričajte se, da sta vstavljena v 
osnovo roza barve tako, kot je navedeno za igli zgoraj, da je puščica, ki se nahaja na dnu nitnega čepka usmerjena proti simbolu ključavnice, ki se nahaja na osnovi roza barve (slika 5 in  6/fig. 
5 in 6). Če ga želite odstraniti, ga obrnite v nasprotno smer in vzemite ven.  Obrnite osnovo roza barve in se prepričajte, da so beli dodatki pravilno vstavljeni vanjo, in da  je njihova L-oblika v 
položaju kot kaže slika (slika 7/fig. 7). V tem položaju se lahko pritrdita priseska na zatiče (slika 8/fig. 8). Sedaj osnovo roza barve povežite s posodico črne barve  (slika 9/fig. 9), ki je 
namenjena shranjevanju vseh ostalih sestavin seta. Sedaj pritrdite s priseski osnovo roza in črne barve na izbrano delovno površino tako, da jo malo potisnete navzdol, da se prisesek močno 
prisesa na podlago (slika 10/fig. 10). Vzemite plastični nosilec, na katerem so okrogli obročki. Zavrtite obročke, da se sprostijo (slika 11/fig. 11). Razdelite jih po barvi in položite jih v ločene 
prostorčke v črni posodici (slika 12/fig. 12), kar vam omogoča, da boste lažje in hitreje izbrali želeno barvo obročkov za vašo zapestnico. Plastična igla, ko je enkrat pritrjena, vam bo 
pomagala pri odločanju, katero zaporedje barv in tipov obročkov izbrati, ki jih boste namestili na turkizni tuba trak ali na trak iz lycre. Opomba: velikost igle ustreza samo materialom, ki so 
priloženi setu. Če želite narediti zapestnico iz obročkov, ki niso priloženi setu, upoštevajte to. Kakršen koli trak iz lycre, širši od 2 cm, je neprimeren za navijanje priloženih komponent.  
Alternativno, nitni čepek iz plastike v obliki srca, se lahko uporabi za držanje traku na enem koncu, tako da se obročke ročno navija na trak, enega po enega. 
ZAPESTNICA IZ TURKIZNEGA TUBA TRAKU 
Potrebujete: sestavni deli, ki so del seta: turkizni tuba trak, barviti plastični obročki, kovinski obročki, transparentni plastični obročki. Sestavni deli, ki niso del seta: zaobljene škarje. Metoda: 
Vzemite  turkizni tuba trak, odrežite ga na dolžino 25 cm (slika 13/fig. 13). Naredite dvojni vozel na približno 10 cm  (slika 14/fig. 14). Namestite izbrane barvne obročke na iglo, ki ste jo 
predhodno namestili na osnovo roza barve  (slika 15/fig. 15). En konec turkiznega tuba traku potisnite skozi luknjico na igli (slika 16/fig. 16), drugi konec (tisti, z dvojnim vozlom) pa potisnite 
skozi nitni čep v obliki srca (slika 17/fig. 17) in ga čvrsto zavozlajte (slika 18/fig. 18). Sedaj zavrtite puščico na igli iz smeri, kjer je ključavnica v smer ključka in jo odstranite z osnove roza barve 
(slika 19/fig. 19). Sedaj iglo obrnite na glavo (slika 20/fig. 20). Uporabite prste, da potisnete obročke na turkizni tuba trak (slika 21 in 22/fig. 21 in22), proti dvojnemu vozlu, ki se nahaja na 
koncu nitnega čepka. Sedaj iglo brez traku namestite nazaj na osnovo roza barve, in jo fiksirajte na mesto (slika 23/fig. 23) . Nato nadaljujte z nameščanjem elementov na iglo, vključno s 
kovinskimi in transparentnimi  obročki  (slika 24/fig. 24). En konec turkiznega tuba traku potisnite skozi luknjico na igli (slika 25/fig. 25), nato sprostite iglo, odstranite in obrnite na glavo 
(slika 26/fig. 26). Ko so obročki na traku (slika 27 in 28/fig. 27 in 28), odstranite trak iz luknjice v igli in naredite dvojni vozel blizu zadnjega obročka (slika 29/fig. 29). Odvežite konec traku, ki 
je pritrjen  na nitni čepek iz plastike v obliki srca  (slika 30/fig. 30) in zapestnica je pripravljena, da jo nosite (slika 31/fig. 31). 
ZAPESTNICA S TRAKOM IZ LYCRE 
Potrebujete: sestavni deli, ki so del seta: trak iz lycre, barviti plastični obročki, kovinska verižica (slika 32/fig. 32).  Sestavni deli, ki niso del seta:zaobljene škarjice in klešče za nakit. 
Metoda: prosite odraslo osebo, da vam s pomočjo klešč za nakit loči 4 majhne kovinske koščke verižice kot prikazuje slika 33/fig 33, vsak košček naj šteje 5 členov  (slika 33/fig 33). 
Vzemite trak iz lycre in odrežite približno 25 cm dolg kos traku. Predno ga uporabite, ga istočasno potegnite za oba konca, da se zvije (slika 34/fig 34). Na okrog 10 cm dolžine naredite dvojni 
vozel  (slika 35/fig 35), brez da bi ga preveč vlekli. Namestite 3 obročke na iglo, sledite predhodnim navodilom  opisanim zgoraj, snemite iglo in jo obrnite na glavo (slika 36/fig 36). Uporabite 
prste in  potisnite obročke na trak iz lycre  (slika 37/fig 37). Dodajte košček verižice tako, da ga namestite pod trak iz lycre in prosite odraslo osebo, da vam odpre člen na koncu kovinske 
verižice (slika 38/fig 38) z uporabo klešč za nakit, in ga zapre na zadnji člen kovinske verižice na drugem  koncu (slika 39/fig 39).  Takoj naredite vozel  (slika 40/fig 40). Ponovite korake, da 
zaključite kompozicijo kot je prikazana na sliki 41/fig41.  Za pritrditev sledite korakom prikazanim na sliki 42 in 43 /fig 42 in 43. 
ZAPESTNICA S KOVINSKO VERIŽICO IN OSTALIMI KOMPONENTAMI 
Potrebujete: sestavni deli, ki so del seta: barviti plastični obročki, kovinska verižica, kovinski obročki, zaponke, Crazy chic logo obesek (slika 44/fig 44). Sestavni deli, ki niso del seta: klešče za 
nakit.  Sledite korakom, ki so prikazani na sličicah (slika od 45 do 54/fig. od 54 do 54) in ustvarite čudovite, nove zapestnice! 
 
 
 


