
BUKI 5408

PROFESJONALNE STUDIO MODY
WIEK 7+

Zawartość:

UWAGA! Nie zapomnij skserować kartek z zarysem postaci. W zestawie znajduje się 30 kartek. 



1. Wybierz szablon i umieść go tak, aby kwadratowe otwory pasowały 
do kwadratowych wypustek. To trzyma szablon nieruchomo podczas 
rysowania.

2. Wybierz fryzurę, parę butów i strój. Weź cienki czarny mazak i
odrysuj zarys szablonu.

3. Użyj akcesoriów, aby uatrakcyjnić swój strój i nadać mu charakteru. Poniżej znajduje się kilka wskazówek 
jak używać poszczególnych dodatków.



Mazaki

Mają dwa końce – jeden normalny, drugi w stylu pędzelka do zamalowywania 
większych powierzchni. 

Kredki akwarelowe

Możesz ich używać jak tradycyjnych kredek lub dodać nieco wody i za pomocą
pędzelka stworzyć obraz przypominający akwarele. Użyj grubszego papieru, aby
się nie marszczył. 

Szablony

Szablony posiadają kwadratowe otwory, dlatego można je łatwo umieścić na 
studiu. 

Materiały

Wszystkie materiały są przylepne. Jeśli chcesz z 
danej tkaniny wyciąć część ubrania, odrysuj 
szablon z tyłu materiału. Dzięki temu ubrania będą 
we właściwą stronę, kiedy je wytniesz. 



Wstążki

Duże wstążki są przylepne z obu stron. Możesz użyć małych wstążek, aby
zawiązać  kokardki w studio:

1. Odetnij wstążkę o długości 10 cm.

2. Przewlecz ją przez dwa środkowe uchwyty i 
skrzyżuj dwa końce wstążki do siebie.

3. Przewlecz prawy koniec za małym prawym uchwytem.

4. Przewlecz lewy koniec za małym lewym uchwytem.



5. Odetnij 30 cm białej nici.

6. Przełóż nitkę przez środek uchwytów, tak aby objęła wstążkę.

7. Zawiąż trzy supełki, aby wstążka mocno się trzymała.

8. Ostrożnie zdejmij kokardkę z uchwytów.

9. Zrobione- twoja kokardka jest gotowa!
Odetnij oba końce pod kątem na tej samej
długości.



Rysik

Końcówka jest wykonana z wosku, co sprawia że z łatwością podnosi małe 
guziczki lub diamenciki. 

Klej

Posiada specjalną plombę, która
zapobiega wysychaniu. Zdejmij
nakrętkę, odkręć końcówkę i za
pomocą paznokcia, zdejmij plombę z
tubki. Nanoś klej w miejsca na które
chcesz nakleić diamenciki, pióra lub
brokat!

Szuflady

Studio posiada dwie szuflady, które możesz zamknąć , aby nie zgubić małych 
elementów takich jak diamenciki lub guziczki. 

Możesz również używać dodatków, które znajdziesz w domu, aby mieć więcej 
możliwości! Użyj na przykład opiłek ze strugania kredek do zrobienia 

spódniczki. Poniżej więcej inspiracji!

OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 7. roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo 
zadławienia. 
OSTRZEŻENIE! Do użytku pod opieką osoby dorosłej. Obecność ostrych punktów i brzegów. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić. 
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