
А. ПОПЕРЕДЖЕННЯ

'А УВАГА:

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати.
2. Рекомендується допомога та нагляд дорослих.
3. Розрахований на дітей віком від 8 років.
4. Цей набір та його готові вироби містять дрібні деталі, які можуть призвести до задухи
при неправильному використанні. Тримайтеся подалі від дітей віком до 3 років.
5. Після фарбування вимийте руки.

Б. ЗАУВАЖЕННЯ
Завжди працюйте на твердій рівній робочій поверхні та намагайтеся утримувати її 
в чистоті та чистоті.
В. ЗМІСТ
10 міні-плиток (4,5 х 4,5 см), 1 трафарет, 10 гумових магніти, 1 малярна смужка, 1 
пензлик та детальна інструкція.
Г. ПРОЕКТУВАННЯ ТА МАЛЮВАННЯ

1. Дизайн за допомогою трафарету
Використовуйте олівець, щоб злегка
намалювати унікальний дизайн на плитці,
перш ніж фарбувати її. Зробіть власний
дизайн за допомогою трафарету. Додайте
трохи деталей до своїх дизайнів. Ви
можете звернутися до ілюстрації, як
показано на упаковці.

2. Малювання
Після фарбування залиште плитку
висохнути. Зазвичай для повного
висихання потрібно близько години.

3. Перетворення їх на магніти на
холодильник.
Зніміть підкладку гумового магніту.
Приклейте гумовий магніт на тильну
сторону плитки. Натисніть на поверхню
магніту, щоб переконатися, що магніт
міцно прикріплений до плитки. Тепер у вас
є власні магніти на холодильник.

ПОРАДИ ПО МАЛЮВАННЮ
Дотримуйтесь інструкції зі змішування кольорів нижче, щоб отримати більше 
кольорів. Деякі з наведених нижче посібників можуть не стосуватися вашого 
комплекту, якщо необхідні кольори не включені.
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Бірюзовий = Синій 
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Фіолетовий = Синій + Червоний 
Помаранчевий = Жовтий + Червоний 

Зелений лайм = Жовтий + трохи Синього

Коричневий = Жовтий + трохи Синього + Червоний

• Змішайте кольори з білим і чорним, щоб вони виглядали світлішими або темнішими
відповідно. Не змішуйте занадто багато кольорів разом, оскільки це зробить
остаточний колір брудним.
• Для досягнення найкращих результатів нанесіть більше одного шару фарби, але
зачекайте, поки перший шар висохне, перш ніж наносити другий шар. Завжди легше
намалювати темніший колір на світлому фоні, ніж навпаки.
• Завжди мийте пензлик перед змішуванням або нанесенням нового кольору.
Приготуйте для цього невелику чашку води. Також непогано використовувати піддон
для змішування фарб. Щільно закрийте каструлі кришки, щоб фарба не висихала.
Якщо фарба висохла, розбавте її кількома краплями води.
• Ви також можете додати невелику краплю засобу для миття посуду до фарби та
перемішати її. Це допоможе фарбі краще триматися на поверхні.
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