
 

Зроби свій обруч 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції перед тим, як почати. 

2. Рекомендується нагляд і допомога дорослих, особливо під час використання ножиць.  

3. Призначено для дітей віком 5 років і старше. 

Б. ВМІСТ 

8 сатинових головних стрічок, різноманітні розфарбовані стрічки і ножиці, 3 бавовняні тасьми, 1 фетрова 

наклейка, двостороння клейка стрічка і докладні інструкції. 

В. ЯК ЗАВ’ЯЗАТИ БАНТ 

1. Зробіть петлі на обох кінцях стрічки, залишивши невеликі хвостики на кожному кінці. 
2. Складіть дві петлі навхрест одна поверх іншої, залишаючи петлю, що висить вниз між ними. 
3. Зігніть верхню петлю вниз і протягніть її через висячу петлю ззаду наперед.  
4. Міцно затягніть обидві петлі, щоб зробити бант.  

Г. ІНСТРУКЦІЇ 

Строго дотримуйтесь інструкцій і використовуйте запропоновані матеріали. Це гарантує, що у вас буде 

достатньо прикрас, щоб зробити вісім гарних головних обручів. 

СТИЛЬ А: ТРИ БАНТИ 

1. Видавіть попередньо вирізані щілини на коробці і зафіксуйте два кінця обруча, щоб його легше було 
прикрашати. 
2. Візьміть коричневу стрічку з білими крапками та відріжте три шматка довжиною 25 см кожен.  
3. Зав’яжіть бант з однієї стрічки на одній стороні обруча (для допомоги див. «як зав'язати бант»). 
4. Повторіть це з другою і третьою стрічками, щоб зробити три гарних банти. 

СТИЛЬ Б: ЗІРКА В СМУЖКАХ 

1. Візьміть пурпурову в смужках стрічку довжиною 26 см. Складіть її в формі зиґзаґу з двох рівнів, як 
показано на малюнку 2.  
2. Закріпіть пучок разом бавовняною пурпуровою тасьмою, обернувши її двічі. 
3. Підігніть верх стрічки поверх і під бавовняну стрічку, щоб приховати його і утворити акуратну середину 
банта. 
4. Насуньте бант на пурпуровий обруч. Ви зробили ваші смужки. 

СТИЛЬ В: ЯСКРАВИЙ БУКЕТ 

1. Візьміть жовту стрічку довжиною 75 см і приклейте невеликий шматок двосторонньої клейкої стрічки 
на кінці.  
2. Оберніть стрічку два або три рази навколо одного кінця зеленого обруча для успішного старту.  
3. Рухайтеся вздовж обруча, обертаючи стрічку діагонально, щоб отримати стильний вигляд. Як тільки ви 
трохи просунулися, зафіксуйте обмотану ділянку в щілині на коробці, щоб зафіксувати стрічку.  
4. Коли ви обмотали більше половини обруча, візьміть матерчату квітку і протягніть стрічку через отвір в 
центрі. Зав’яжіть вузол на стрічці в центрі квітки і пропустіть кінець стрічки назад через центр, щоб 
продовжити обмотувати обруч.  

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. НЕ 
для дітей віком до 3 років. 

 



5. Повторіть це для двох або більше квіток і закінчіть, обмотавши стрічку навколо кінця обруча. 
Обмотайте два або більше рази навколо кінця, закріпіть шматком клейкої стрічки і обріжте кінець. 
Відмінно спрацьовано, ви - чарівник! 

СТИЛЬ Г: КВІТКОВИЙ ПОРИВ 

1. Візьміть помаранчеву фетрову наліпку і видаліть захисний папір. Прикріпіть її клейкою стороною вгору 
до нижньої сторони пурпурного обруча. 
2. Помістіть пурпурну сатинову квітку поверх обруча і наліпки. 
3. Переконайтесь, що квітка приклеїлась міцно, потім підставте її під сонячні промені! 

СТИЛЬ Д: ПРИВІТ, МЕТЕЛИК 

1. Відріжте два шматки рожевої стрічки в плямках: один - 6 см і інший - 9 см. Відріжте два шматки 
однотонної рожевої стрічки: один -7 см і інший - 10 см. На кожній стрічці закругліть обидва кінці, як 
показано на малюнку. 
2. Розкладіть уздовж однотонну рожеву стрічку зі зверненими один до одного більш короткими кінцями. 
Помістіть два шматки плямистої стрічки поверх таким же способом. Зв'яжіть всі чотири стрічки разом 
тонкою помаранчевою стрічкою.  
3. Зав’яжіть подвійний вузол на помаранчевій стрічці, затягуючи чотири рожеві стрічки у формі метелика 
з кінцями помаранчевої стрічки нагорі, на зразок антен. 
4. Насуньте метелика на рожевий обруч, вгору, вгору і далі! 

СТИЛЬ Е: ЗАШНУРУЙТЕ ЦЕ 

1. Розділіть рожевий і білий шматки тюлю в хрестики на три частини. Зігніть дві зовнішні частини над 
центральною частиною до положення, коли вони не перекриють одна одну посередині.  
2. Візьміть світло-коричневу мотузку довжиною 20 см і обмотайте її навколо стрічки, пропустивши кінці 
вниз.  
3. Відріжте шматок помаранчевої однотонної стрічки довжиною 15 см і зав'яжіть її навколо центру 
рожевого і білого тюлю і коричневої мотузки. Туго затягніть, щоб зробити бант, потім зав'яжіть подвійним 
вузлом. Відріжте кінці. 
4. Одягніть бант на коричневий обруч.  

СТИЛЬ Ж: ПОЦІЛУНКИ 

1. Відріжте 30 см рожевої стрічки з сердечками. Зігніть по 4 см з кожного боку. Тепер розмітьте стрічку на 

три частини і зігніть крайні третини до центру, помістивши одну третину поверх іншої.  

2. Зав’яжіть рожеву бавовняну тасьму навколо центру стрічки, стиснувши її в формі банта. 

3. Одягніть бант на обруч і розгорніть у формі віяла зігнуті шари, щоб створити текстуру. Даруйте любов! 

СТИЛЬ З: ГАРНІ ШАРИ 

1. Відріжте шматок синьої стрічки довжиною 18 см, і зав'яжіть її бантом.  

2. Відріжте один шматок стрічки з квіточками довжиною 16 см і один довжиною 10 см. Виріжте виїмки на 

кожному кінці 10-сантиметрової стрічки. Підігніть кінці стрічки довжиною 16 см вниз, як показано на 

малюнку. 

3. Помістіть складену стрічку в центр стрічки 10 см з виїмками і синій бант поверх обох, потім закріпіть 

жовтою бавовняною тасьмою і стисніть стрічки разом у формі банта. 

4. Одягніть комбінацію бантів на світло-синій обруч для неймовірного 3D-виду.  

Питання 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 
(044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 


