BUKI BE003

BE TEENS – BRANSOLETKI MEGAZESTAW
Wiek 8+

Zanim rozpoczniesz:
Zmierz swój nadgarstek, aby dowiedzieć się jakiej długości bransoletek, będziesz potrzebować.
Nauczysz się różnych technik zaplatania 20 bransoletek w tym zestawie. Wszystkie sposoby zostaną
wyjaśnione w instrukcjach poniżej.
Wskazówka: w trakcie robienia bransoletek przymocuj je taśmą klejącą do stołu: będą się trzymać w
miejscu.

1. Na plastikowej bransoletce zamocuj pierwszy sznurek zawiązując supeł i
zostaw go, aby swobodnie wisiał. Będzie potrzebny później, aby dokończyć
bransoletkę.

2. Owiń bransoletkę nićmi tak, by była cała zakryta.

3. Aby zmienić kolor, zawiąż supeł w środku bransoletki i zakryj go kolejną nicią w innym kolorze tak, aby był
niewidoczny. Na końcu zrób supeł z pierwszego sznurka. Odetnij nadmiar sznurka.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Umieść duży drewniany koralik na środku woskowanego pomarańczowego sznurka i zawiąż supeł.
Zawiąż bawełniany sznurek wokół supła, zanim stworzysz kolejny supeł za pomocą woskowanego sznurka.

2. Nawlecz na igłę bawełniany sznurek. Przełóż bawełniany sznurek na
prawo i nawlecz drewniany koralik umieszczając go pomiędzy dwa
woskowane sznurki. Przełóż bawełniany sznurek pod woskowanym po lewej
stronie.

3. Przełóż igłę z powrotem przez drewniany koralik, następnie przełóż bawełniany sznurek pod
woskowanym po prawej stronie.

4. Nawlecz kolejny koralik i kontynuuj, aż do uzyskania pożądanej długości.
5. Zakończ zaplatając woskowany sznurek z bawełnianym. Pozostaw ok. 1 cm
sznurka i zawiąż kolejny supeł, aby stworzyć zapięcie. Odetnij nadmiar sznurka.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Złóż dłuższy kawałek sznurka na pół, dodaj krótszy i zawiąż supeł, tak aby
stworzyć pętelkę. Odetnij mały kawałek, który będzie odstawać. Ułóż trzy sznurki
tak, aby najkrótszy był pośrodku.

2. Weź sznurek z prawej strony i przełóż go pod środkowym oraz nad lewym. Weź sznurek z lewej strony i
przełóż go nad środkowym i włóż do pętelki po prawej stronie. W tym momencie zacieśnij sznurki, aby
stworzyć supeł.

3. Powtórz poprzedni krok w odwrotnym kierunku, przekładając lewy sznurek pod środkowym oraz nad
prawym. Prawy sznurek następnie przełóż nad środkowym i włóż do pętelki po lewej.

4. Kontynuuj, aż do uzyskania długości 3,5 cm, następnie załóż koralik na
środkowy sznurek.
5. Powtórz zaplatanie supełków tak jak w instrukcji powyżej. Dodawaj koraliki w
regularnych odstępach. Zakończ również
zaplatając supełki tak jak na początku.
6. Nawlecz duży koralik, zawiąż supeł z
wszystkich sznurków i odetnij nadmiar.

Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Przetnij sznurek na 5 równych części o długości 25 cm każda. Połóż je
płasko i przyklej do stołu za pomocą taśmy klejącej.

2. Zacznij zaplatać od sznurków po lewej
stronie.

3. Zapleć sznurki po prawej stronie.

4. Powtórz kroki dopóki nie osiągniesz pożądanej długości. Upewnij się, że wszystkie sznurki leżą płasko
podczas zaplatania.

5. Aby zakończyć bransoletkę, odetnij nadmiar sznurka i załóż zatrzask na
oba końce bransoletki. Poproś dorosłego, aby zacisnął zatrzaski za pomocą
kombinerek.

6. Otwórz kółeczka i załóż je na każdy koniec bransoletki. Zanim
zamkniesz kółeczka, na jedno z nich załóż zapięcie.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Przetnij sznurek na 4 równe części o długości 30 cm każdy. Zwiąż wszystkie
sznurki razem.

2. Weź sznurek z lewej strony (1) i przełóż go
pomiędzy sznurek 3 i 4. Następnie przełóż go
pomiędzy 2 i 3.

3. Weź sznurek z prawej strony (4) i przełóż go
pomiędzy sznurki 1 i 2 . Następnie przełóż go
pomiędzy sznurki 1 i 3.

4. Powtórz poprzednie kroki, dopóki nie osiągniesz pożądanej długości.

5. Aby zakończyć bransoletkę, odetnij nadmiar sznurka i i umieść na
każdym końcu mały złoty zatrzask. Poproś dorosłego, aby zacisnął je
kombinerkami.

6. Otwórz kółeczka i załóż je na zatrzaski. Dodaj zapięcie do jednego
z kółeczek zanim je zamkniesz.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Zrób supeł na metalowej bransoletce. Zostaw 10 cm zwisającego sznurka.
2. Owiń sznurek wokół bransoletki tak, aby była w całości zakryta.

3. Zawiąż supeł używając sznurka, którym zaplatałeś oraz zwisającego.

4. Odetnij sznurki dość blisko supła, aby nie było ich
widać.

5. Otwórz 15 kółeczek. Zawieś je na zmianę: puste kółeczka i kółeczko
z charmsem tak, jak pokazano na obrazku.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Nawlecz koraliki tak, jak pokazano na obrazku.

2. Zakończ, związując oba końce gumki ze sobą.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Odetnij trzy kawałki sznurka o długości 60 cm każdy.

2. Przewlecz sznurki przez środek okrągłego zatrzasku.

3. Zawiąż podwójny supeł na każdym sznurku, aby nie
wypadły z zatrzasku.

4. Dodaj nieco kleju i przyciśnij zatrzask, aby zamknąć.

5. Nawlecz koraliki na każdy sznurek tak, jak pokazano na obrazku.

6. Przewlecz trzy sznurki przez drugi okrągły zatrzask i powtórz
kroki 3 i 4.
7. Dodaj złote kółeczko na każdy z zatrzasków i poproś
dorosłego, aby je zacisnął.

8. Otwórz jedno z kółeczek i załóż zapięcie. Następnie zamknij kółeczko.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Złóż woskowany sznurek na pół, dodaj zwykły i zawiąż supeł tak, aby została pętelka. Odetnij mały
kawałek sznurka, który odstaje.

2. Ułóż trzy sznurki tak, aby zwykły sznurek był po prawej stronie.

3. Przełóż sznurek nad woskowanym po
prawej stronie i pod woskowanym z lewej
strony.

4. Następnie przełóż sznurek nad lewym i pod prawym.
5. Powtarzaj powyższe kroki, dopóki nie osiągniesz pożądanej
długości.

6. Nawlecz duży koralik, następnie zrób supeł z wszystkich
sznurków i odetnij nadmiar.

Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Nawlecz sznurki na obie poprzeczki przy tarczy zegara w
kolejności pokazanej na obrazku: dwa różowe, żółte i szare oraz
jeden pomarańczowy i zielony.

Do zaplatania tej bransoletki będziesz potrzebować dwóch rodzajów węzłów.
WĘZEŁ PRZEDNI

WĘZEŁ TYLNI

2. Umieść sznurki tak, jak pokazano na obrazku.

3. Weź sznurek z lewej strony i zrób dwa przednie
węzły na siedmiu kolejnych sznurkach.

4. Weź sznurek z prawej strony i zapleć dwa tylne węzły na
siedmiu kolejnych sznurkach.

5. Zapleć dwa przednie węzły z dwóch środkowych
sznurków. Ukończyłeś właśnie pierwszy rząd.

6. Powtarzaj kroki, aż do skończenia wzoru.

7. Następnie zacznij nową serię, zmniejszając liczbę przednich węzłów: 6
sznurków, następnie 5, 4, 3, 2, kończąc na jednym. Zrób to samo z węzłami
tylnymi. Tym razem nie musisz zaplatać węzłów pośrodku.

8. Zakończ bransoletkę robiąc warkocz z
pozostałych sznurków, następnie zrób na
nich supeł.

9. Powtórz kroki od 2 do 7 po drugiej stronie zegarka. Odetnij nadmiar sznurka z każdej strony bransoletki.
10. Twój zegarek jest gotowy! Nie zapomnij usunąć małego białego kawałka plastiku, aby zegarek zaczął
działać i można było ustawić godzinę.

1. Przetnij woskowany sznurek na trzy równe części po 50 cm. Zawiąż
supeł na jednym z końców, aby utworzyć pętelkę. Odetnij luźne końcówki.

2. Zapleć warkocz o długości 4 cm. Co jakiś czas nawlecz koralik podczas zaplatania dalszego sznurka. Jak
już nawleczesz wszystkie koraliki, zapleć kolejne 4 cm.

3. Dodaj duży złoty koralik i zawiąż supeł. Odetnij nadmiar sznurka.

Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Nawlecz duży koralik na środek trzech woskowanych sznurków. Zawiąż supeł, aby
koralik trzymał się w miejscu

.

2. Zawiązuj supełki i nawlekaj koraliki w różnych miejscach, tak jak chcesz.

3. Gdy już nawleczesz wszystkie koraliki, zawiąż supeł zakańczający bransoletkę.
Zawiąż kolejny supeł około 1,5 cm dalej, aby utworzyć zapięcie.

4. Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Weź sznurek o długości 2 m z każdego koloru. Złóż je na pół . Zawiąż supeł
tak, aby utworzyć pętelkę około 15 cm nad supłem.

2. Ułóż sznurki tak jak na obrazku.

3. Weź sznurek najbardziej z lewej,
zawiąż 2 przednie węzły na 5 kolejnych
sznurkach.

4. Zrób to samo z kolejnym sznurkiem, aby utworzyć drugi rząd.

5. Kontynuuj zaplatanie biorąc za każdym razem sznurek z lewej strony, aby
zacząć kolejny rząd. Zaplataj dopóki nie uzyskasz pożądanej długości.
Utworzysz sekwencję składającą się z dwóch rzędów dla każdego koloru.

6. Rozdziel sznurki i zapleć warkocz o długości
około 9 cm. Zawiąż supeł, aby zakończyć.

7. Zdejmij pętelkę, którą stworzyłeś na początku i przetnij sznurki
pośrodku.

8.Rozdziel sznurki i zapleć warkocz o długości około
9 cm. Zawiąż supeł na końcu. Odetnij nadmiar
sznurka z każdego końca bransoletki.

9. Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Weź trzy zielone sznurki i jeden różowy, każdy po 2 m długości. Złóż je na pół.
Zawiąż supeł tak, aby utworzyć pętelkę około 15 cm nad supłem.

2. Ułóż sznurki tak jak na obrazku. Weź sznurek najbardziej z
lewej, zawiąż 2 przednie węzły na 5 kolejnych sznurkach.

3. Zrób to samo z kolejnym sznurkiem, aby utworzyć drugi
rząd.

4. Kontynuuj zaplatanie biorąc za każdym razem sznurek z lewej strony, aby zacząć kolejny rząd. Zaplataj
dopóki nie uzyskasz pożądanej długości. Utworzysz sekwencję składającą się z sześciu zielonych i dwóch
różowych.

5. Rozdziel sznurki i zapleć warkocz o długości około 8 cm. Zawiąż supeł, aby
zakończyć.

6. Zdejmij pętelkę, którą stworzyłeś na początku i przetnij sznurki
pośrodku.

7. Rozdziel sznurki i zapleć warkocz o długości około 9 cm. Zawiąż
supeł na końcu. Odetnij nadmiar sznurka z każdego końca
bransoletki.
8. Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Weź bawełniany sznurek. Odetnij około 1,5 m woskowanego sznurka. Przyklej do
stołu bawełniany sznurek taśmą klejącą. Umieść środek woskowanego sznurka około
15 cm od czubka bawełnianego sznurka. Zawiąż supeł wokół bawełnianego sznurka.

2. Weź sznurek z prawej strony i przełóż go pod środkowym i
nad lewym.

3. Weź sznurek z lewej strony i przełóż go nad środkowym i włóż do
pętelki po prawej. Zaciśnij, aby stworzyć supeł.

4. Powtórz poprzednie
kroki w przeciwnym
kierunku, przekładając
sznurek z lewej strony pod
środkowym i nad prawym.
Sznurek z prawej strony
będzie zatem przechodzić nad środkowym i do środka pętelki po lewej stronie.

5. Kontynuuj, aż do uzyskania splotu o długości 2 cm, następnie nawlecz koralik na
środkowy sznurek.

6. Powtórz supełki o których mowa powyżej. Powinnaś zapleść trzy supełki
pomiędzy każdym koralikiem. Regularnie dodawaj koraliki do swojej
bransoletki. Zakończ serią supełków tej samej długości co na początku
bransoletki. Zawiąż supeł z woskowanego sznurka wokół bawełnianego.
Odetnij nadmiar woskowanego sznurka.
7. Potrzymaj bransoletkę tak jakby była na twoim nadgarstku. Złącz oba
bawełniane sznurki. Weź pozostałe 50 cm woskowanego sznurka i przełóż
jego środek nad dwoma bawełnianymi sznurkami, które trzymasz. Powtórz
supełki od kroku 2 do 4 i utwórz splot o długości ponad 1 cm, aby utworzyć
przesuwane zapięcie.

8. Nawlecz koralik perełkę na każdy koniec i zawiąż supeł, aby trzymały się w
miejscu. Odetnij nadmiar bawełnianego sznurka.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Weź bawełniany sznurek. Odetnij około 1,5 m woskowanego sznurka. Przyklej do
stołu bawełniany sznurek taśmą klejącą. Umieść środek woskowanego sznurka około 15
cm od czubka bawełnianego sznurka. Zawiąż supeł wokół bawełnianego sznurka.

2. Weź sznurek z prawej strony i przełóż go pod środkowym i nad
lewym. Weź sznurek z lewej strony i przełóż go nad środkowym i
włóż do pętelki po prawej. Zaciśnij, aby stworzyć supeł.

3. Powtórz poprzednie kroki w przeciwnym kierunku, przekładając sznurek z lewej strony pod środkowym i
nad prawym. Sznurek z prawej strony będzie zatem przechodzić nad środkowym i do środka pętelki po lewej
stronie.

4. Kontynuuj, aż do uzyskania splotu o długości 2 cm, następnie nawlecz koralik
na środkowy sznurek.

5. Powtórz supełki o których mowa powyżej. Powinnaś zapleść trzy supełki pomiędzy każdym koralikiem.
Regularnie dodawaj koraliki do swojej bransoletki. Zakończ serią
supełków tej samej długości co na początku bransoletki. Zawiąż supeł z
woskowanego sznurka wokół bawełnianego. Odetnij nadmiar
woskowanego sznurka.
6. Potrzymaj bransoletkę tak jakby była na twoim nadgarstku. Złącz oba
bawełniane sznurki. Weź pozostałe 50 cm woskowanego sznurka i
przełóż jego środek nad dwoma bawełnianymi sznurkami, które
trzymasz.

7. Powtórz supełki od kroku 2 do 4 i utwórz splot o
długości ponad 1 cm, aby utworzyć przesuwane
zapięcie.

8. Nawlecz złoty koralik na każdy koniec i zawiąż supeł, aby trzymały się w miejscu. Odetnij nadmiar
bawełnianego sznurka.
Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Zawiąż supeł 15 cm od końca wstążki. Nawlecz igłę. Zawiąż
supeł na końcu nici. Przełóż igłę przez supeł.

2. Nawlecz pierwszy koralik na nić. Złóż wstążkę pod
koralikiem.

3. Przełóż igłę przez wstążkę, aby koralik trzymał się w
miejscu.

4. Nawlecz kolejny koralik, powtórz kroki 2 i 3 dopóki nie uzyskasz pożądanej
długości.

5. Zakończ zawiązując supeł na wstążce, aby koraliki trzymały się w miejscu.
Stwórz również supeł za pomocą igły i nici.
6.Odetnij wstążkę, tak aby była tej samej długości z obu stron. Połącz obie
strony bransoletki zawiązując pętelkę. Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Zrób supeł na metalowej bransoletce. Pozostaw 10 cm zwisającej nici.

2. Owiń nitkę tak, aby zakryła całą bransoletkę.

3. Zrób supeł za pomocą nitki, którą zawinąłeś na początku i nitki którą pozostawiłeś
zwisającą.

4. Odetnij sznurki na tyle blisko supła, aby były niewidoczne.

5. Otwórz 15 małych kółeczek. Załóż je na zmianę puste kółeczka i
kółeczka z charmsami, tak jak pokazano na obrazku.
6. Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Umieść duży koralik pośrodku woskowanej nici. Zawiąż supeł, aby koralik pozostał na miejscu.
2. Nawlecz plastikowe tubki jak tylko chcesz na jednym lub kilku niciach.

3. Zrób supeł na końcu. Zawiąż kolejny około 1 cm dalej, aby stworzyć zapięcie.
Twoja bransoletka jest gotowa!

Stworzysz teraz 3 bransoletki, które można nosić razem.

1. Przetnij różowy sznurek na trzy części o długości 40 cm
każda. Zapleć z nich warkocz.

2. Załóż zatrzask na każdy koniec i poproś dorosłego, aby
zacisnął je kombinerkami.

3. Otwórz kółeczka i załóż je na oba końce. Dodaj zapięcie do jednego z nich i
zamknij.

1. Odetnij kawałek nylonowej nitki o długości 30 cm. Przełóż jeden koniec nitki
przez kółeczko na środku zatrzasku. Zawiąż podwójny supeł, tak aby nić nie
wyszła z zatrzasku. Dodaj nieco kleju i zamknij zatrzask.

2. Nawlecz tyle koralików, aby otrzymać bransoletkę tej samej długości co pierwsza.

3. Przełóż koniec nici przez drugi zatrzask. Zrób kilka supełków, Dodaj nieco kleju i zamknij zatrzask.

1. Weź różową nić i dwie niebieskie, każda długości 120 cm. Złóż je na
pół. Zawiąż supeł około 5 cm od góry. Posortuj i ułóż nitki tak, jak
pokazano na obrazku.

2. Weź nitkę najbardziej z lewej strony, zawiąż dwa przednie węzły na 5 kolejnych niciach.

3. Zrób to samo z kolejną nicią, aby utworzyć drugi rząd.
4. Kontynuuj zaplatanie zaczynając każdy nowy rząd od nici z lewej strony.
Zaplataj dopóki nie osiągniesz pożądanej długości. Uzyskasz sekwencję
czterech niebieskich rzędów i dwóch różowych.

6. Usuń supeł, który zrobiłeś na początku, odetnij nitki i załóż zatrzask na
każdy koniec. Poproś dorosłego, aby zacisnął je kombinerkami.

7. Otwórz kółeczka i załóż je na
każdy koniec trzech bransoletek.
Przed zamknięciem na jedno z
kółeczek załóż zapięcie.
Twoja
bransoletka
jest gotowa!

Wymagana 1 bateria Ag4 377A, zawarta w zestawie.
Baterie powinny być wymieniane przez dorosłych. Spójrz na obrazek, aby dowiedzieć się jak poprawnie
wkładać i wyjmować baterie. Nie próbuj ponownie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je
z zabawki. Nie stosuj jednocześnie baterii starych i nowych ani baterii różnego typu. Używaj tylko
polecanych typów baterii lub podobnych. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz
obrazek). Zużyte baterie usuń z zabawki. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie.
OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 8. 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

