
20. Поверх першого шару наклейте 
смужку двосторонньої клейкої 
стрічки.

21. Наклейте другу частину синього
хвіста на перший шар, щоб утворити
другий шар, як показано.

22. Повторіть крок 20 23. Складіть верхній і нижній край
тканини для хвоста на 2 см всередину, 
як показано.

24. Візьміть смужку двосторонньої 
клейкої стрічки і приклейте його
навколо талії.

25. Place the doll on top of the fabric. 
The doll faces downwards. 

26. Place some double adhesive tape on 
the upper leg. 

27. Fold the fabric from left to right.

28. Cut away the leftover fabric. 
(Adult supervision required)  

29. Place the double adhesive tape on 
the top, fold the fabric from right to left.

30. Turn over the doll, cut away the 
leftover fabric. (Adult supervision 
required)

13. Розташуйте шаблон хвоста зверху
складеної тканини, виріжте уздовж
краю шаблону, як показано. 
(Необхідний нагляд для дорослих)

14. Тепер у вас буде 2 шари
тканини у формі хвоста.

15.Покладіть 1 ніжку на іншу, як показано. 

16. Зв'яжіть обидві ніжки разом за 
допомогою волосіння.

17. Закріпіть його подвійним вузлом і
обріжте кінці. (Необхідний нагляд для
дорослих)

18 Використайте подвійну клейку 
стрічку, щоб склеїти ніжку (як 
показано на малюнку)

19. Наклейте синій хвіст на кінчик 
стопи, щоб зробити перший шар.
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43. Stick the assorted coloured sequins 
in her hair for decoration.

44. Take a silk flower petal and fold it in 
half.

45. It will look like this after folding. 
Roll it to form a cone. 

46. It will look like this after rolling. 
Apply double adhesive to the tip of the 
cone. 

47. Stick the flower on the side of 
her neck for decoration.

48. Cut 3 length of pipecleaner at      
19cm , 14 cm and 10cm. Cautions: 
Scissors required for cutting pipe 
cleaner. (Adult supervision required) 

49. Cut pipe cleaner contain sharp 
points. Bend and hind the sharp ends by 
following the instructions. (Adult 
supervision required) 50. Follow the diagram to make the 

harp. 

31. Wrap the sequin belt around the 
waist as shown.

32. Make a double knot & trim in 
the ends as desired.

33. Tie the purple sequin belt around 
the tail and make a double knot, 
trim the ends.  

34. Cut away the lower part of the seashell
sequins. (Adult supervision required)   

35. Place a piece of double adhesive 
tape on the concave side of seashell 
sequin.

36. Stick both seashells to the chest.

37. Thread the beads as shown to make a 
necklace.

38. Place the necklace around the neck.
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BRACELET

39. Secure it with a double knot at the 
back as shown.

40. Use face template provided and place 
it onto the doll's face. Use the coloured 
pencils to make the eyes in blue & lips in 
pink.

41. Thread the other beads to make the 
bracelet.

42. Tie the bracelet around the wrist 
and secure it with a double knot.

1. Відріжте вовну завдовжки 15 см, залиште її для 
використання на кроці 3. Обмотайте шерсть, що
залишилася навколо кнжки, як показано (Розмір
книги становить приблизно 25 см в довжину)

2. Акуратно зніміть шерсть з книжки. 3. Використайте шматок вовни
завдовжки 15 см, щоб зав'язати
навколо середини змотаної шерсті.

4. Розріжте петлі  (необхідний
нагляд для дорослих)

5. Нанесіть клей рівномірно на
потилицю, як показано на схемі.

6. Складіть намотану шерсть навпіл.

7. Надіньте волосся шерсті на голову 
щоб утворилась зачіска 

8. Розташуйте волосся, щоб зробити
нарну зачіску. Тримайте волоссяв 
цьому положенні, поки клей не
почне сохнути.

9. Переверніть ляльку

10. Нанесіть клей між шарами
волосся, щоб закріпити його.

11.Кінці шерсті обріжте за бажанням. 
(Необхідний нагляд для дорослих)

12. Складіть тканину навпіл, як 
показано.

B. Перелік: 1 м'яка лялька, вовна, синя тканина, блискітка, пояс з блискітками, морська блискітка, 
шовкова квітка, свідоцтво про народження, трафарет візерунка для обличчя та хвостів, намистини, 
волосінь, щіточка, кольорові олівці, двостороння клейка стрічка.

C. Запитання і коментарі
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас
є коментарі або питання, або ви виявите, що будь- які частини цього комплекту відсутні або несправні, 
будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб' ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на 
упаковці. Ви також можете зв' язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 
465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua

D. Інструкці

51. A harp is made.

startstart

HARP

52. Your 
Mermaid is 

now finished! 
Remember to fill 

in the birth 
certificate too.

Волосся

TAIL

25
 c
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DECORATION

SEASHELL TOP

FACE

SEQUIN BELT

19 cm

14 cm

14
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10 cm

10 cm

19
cm

cm

УВАГА!
Ризик задухи – маленькі 
деталі. Не призначено для 
дітей до 3-х років.

A. Попередження

52 Будь ласка,  прочитайте інструкції перед початком використання.
62 Призначений для дітей віком від 5 років.
72 отрібн  (не вход ть у комплект)  . опомога та нагляд 
дорослих .



20. Place another double adhesive tape 
strip on top of the first layer.

21. Stick another blue tail on top of the 
first layer to form the second layer as 
shown.

22. Repeat the step 20. 23. Fold the upper and lower edge of the 
tail fabric 2cm inwards as shown.

24. Take a piece of double adhesive tape 
and stick it around the lower waist.

25. Покладіть ляльку зверху 
тканини. Лялька дивиться вниз.

26. Приклейте двосторонню клейку 
стрічку на зовнішнь частину ніжку.

27. Складіть тканину зліва направо.

28. Відріжте залишки 
тканини. (Необхідний нагляд 
для дорослих)

29. Приклейте двосторонню клейку 
стрічку зверху, складіть тканину справа 
наліво.

30. Переверніть ляльку, відріжте 
залишки тканини. (Необхідний 
нагляд для дорослих)

13. Position the tail template on top of 
the folded fabric, cut along the template 
edge as shown. (Adult supervision 
required)  

14. Now you will have 2 layers of tail 
shaped fabrics. 

15. Place 1 leg onto another as shown. 

16. Tie both legs together with fishing 
line.

17.  Secure it with a double knot & trim 
the ends. (Adult supervision required)  

18 Place a double adhesive tape strip 
onto the tip of foot as shown. 

19. Stick the blue tail onto the tip of foot 
to make the first layer.
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43. Наклейте на волосся кольорові 
блискітки для прикраси.

44. Візьміть шовкові пелюстка квітки 
і складіть їх навпіл.

45. Такий вигляд після складання. 
Скрутіть його, щоб утворився конус.

46. Такий вигляд після скручування. 
Нанесіть подвійний клей на кінчик 
конуса.

47. Приклейте квітку збоку шиї 48. Розріжте щіточку на  3 частинина 
19 см, 14 см і 10 см. Необхідний 
нагляд для дорослих

49. На кінцях щіточка гостра, тому 
зігніть гострі кінці, дотримуючись 
вказівок. (Необхідний нагляд для 
дорослих) 50. Зробіть арфу, дотримуючись 

вказівок

31.Обмотайте пояс з блискітками 
навколо талії, як показано.

32. Зробіть подвійний вузол і 
обріжте кінці за бажанням.

33.Зав'яжіть фіолетовий пояс з 
блискітками навколо хвоста і зробіть 
подвійний вузол, обріжте зайві кінці.

34. Відріжте нижню частину блискіток 
мушлі. (Необхідний нагляд для дорослих)

35. Покладіть шматок двосторонньої 
липкої стрічки на увігнуту сторону 
мушлі.

36. Приклейте обидві мушлі як на малюнку

37. Нанизайте намистинки, як 
показано, щоб зробити намисто.

38. Розмістіть намисто на шиї
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Браслет

39. Закріпіть його подвійним вузлом, 
як на малюнку

40. Використайте шаблон обличчящоб 
за допомогою кольоровиї олівчів 
намалювати: очі, губи 

41. Нанизуйте інші намистини, щоб 
зробити браслет.

42. Зав'яжіть браслет навколо зап'ястя і 
закріпіть його подвійним вузлом.

1. Cut a wool of 15cm long, leave it for 
use in step 3. Wind the remaining wool 
around a book as shown (The book size 
is app. 25 cm in length ) 

2. Gently slide the wool off the book. 3. Use the 15cm long piece of wool to 
tie around the middle of the wound 
wool. 

4. Cut open the two ends of the loops.
(Adult supervision required)              

5. Apply glue evenly to the back of the 
head as shown in the diagram.

6. Fold the wound wool in half.

7. Place the wound wool over the glue to 
form the hair.

8. Arrange the hair gently to make the 
hair tidy. Hold in place until the glue 
begins to dry.

9. Turn over the doll.

10. Apply glue in between the layers of 
the hair to secure the style.

11. Trim the wool ends as desired. 
(Adult supervision required)  

12. Fold the fabric in half as shown.

A. SAFETY MESSAGES
1. Please read through the instructions before you start.
2. Intended for children of ages 5 and up. 
3. Scissors required for cutting fabrics, pipe cleaners and other accessories. Adult supervision required for 
using scissors. Cut pipe cleaners contain sharp points. Bend and hind the sharp ends by following the 
instructions. Adult supervision required.

C. QUESTION AND COMMENTS
We treasure you as a customer and your satisfaction with this product is important to us. In case you have 
any comments or questions, or you find any parts of this kit missing or defective, please do not hesitate to 
contact our distributor in your country, whose address is printed on the package. You are also welcome to 
contact our marketing support team at Email: infodesk@4M-IND.com, Fax (852) 25911566, Tel (852) 
28936241, Web site: WWW.4M-IND.COM

B. CONTENTS: 1 soft body doll, wool, blue fabric, sequin, sequin belt, sea shell sequin, silk flower, birth 
certificate, face & tails pattern stencil, pearl beads, fishing line, pipecleaner, colour pencils, double adhesive 
tape and detailed instructions in full colour. Content for making a doll of 22cm tall.

D. INSTRUCTIONS

51. Арфа готова

старт

HARP

52. Ваша 
Русалка 

закінчена! Не 
забудьте 

заповнити її 
свідоство про 
народження

HAIR

TAIL

25
 c

m

Декорування

Прикраси

Обличчя

Ремінь

19 cm

14 cm

14
 c

m

10 cm

10 cm

19
cm

cm




