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OPOZORILO: Ni za otroke do 3 let, zaradi drobnih delov, ki bi jih otrok lahko pojedel. Nevarnost zadušitve 
 

BE 114 Nakit Lovilec Sanj 
 
1.Uporabite par škarij za rezanje perja na isto velikost. Eno perje postavite v zlato zaponko in prosite odraslo 
osebo, da vam jo zategne. Odprite zlati obroč in nanj potisnite verigo in zlati obesek. Prstan nataknite na prvi 
obroč zlate spojke. Zaprite obroč. Odprite zlati obroč in nanj potisnite zaponko perja. Nato vstavite obroč v drugi 
obroč priključka. Zaprite obroč. Vzemite 20 cm črnega bombaža in ločite pramene, pri čemer samo držite 3. 
Ostale 3 pramene odložite na stran za drugi uhan. Privežite 4 vozle, enega na drugega in navijte kroglice, kot je 
prikazano na diagramu. Bombaž privijte skozi zadnji obroč na priključek in naredite dvojni vozel. Odrežite 
odvečno nit. Odprite zlati obroč in ga privijte skozi vrh priključka. Dodajte zlati kavelj za uhane in zaprite obroč. 
Ponovite korake 2 do 8, da naredite drugi uhan 
2. Najprej boste naredili obesek. Na obroč na 5 mestih, prikazanih na diagramu, prilepite dvostranski lepilni trak. 
S tem preprečite, da se preja premika, ko tkete. Vzemite bež prejo in zavežite vozel okoli 5 cm zlatega obroča na 
enem od kosov traku. Tkanje: prejo navijte nad obročem, nato pa pod njim in ga potegnite nazaj skozi vrzel med 
prvim kosom preje in obročem. To ponavljajte, dokler nimate 6 ravnih strani, vsakič tesno potegnite in poskrbite, 
da se preje vedno prekrižajo na enem od kosov traku. Enako storite za drugo vrstico, tokrat pa navijte prejo okoli 
preje, ki ste jo uporabili za prvo vrsto, namesto okoli obroča. Nadaljujte, dokler ne opravite vseh šest strani. Tretjo 
in četrto vrsto naredite na enak način. Na koncu vrstice v sredino tkanja vstavite veliko zlato kroglico. Nekajkrat 
previjte prejo skozi kroglico in nato zavežite vozel. Obesek ste naredili - zdaj je čas, da ga okrasite! Modro pero 
dajte v zlato zaponko in prosite odraslo osebo, da vam jo zategne. Odprite zlati obroč in nanj potisnite pero. 
Prstan nataknite na obesek in ga zaprite. Okoli obroča privijte trak , potegnite konce skozi zanko in tesno 
potegnite. Enako storite s čipkastim trakom. Odprite zlati obroč in nanj potisnite 5 cm verižico. Majhen prstan 
potisnite na obesek in ga zaprite. Na vrhu 15 cm bež preje naredite 4 vozle, enega na drugega, in vstavite 
kroglice, kot je prikazano na diagramu. Prejo previjte skozi okroglo zaponko in naredite še 4 vozle enega na 
drugega, da prejo drži na mestu. Pritisnite, da zaprete zaponko in odrežite odvečno prejo. Odprite zlati obroč in 
ga najprej potisnite v zaponko, nato pa ga obesite okoli obeska, preden ga zaprete. Odprite obroč na roza obesku 
in ga obesite na obesek in ga nato zaprite. Odprite velik zlati prstan ga obesite okoli obeska in nato zaprite. Na 
vsak konec zlate verige pritrdite majhen zlati obroč. Na enega od obročev pritrdite zlato zaponko. Skozi velik 
obroč potegnite zlato verigo. Vaša ogrlica je končana! 
3. Najprej boste naredili osnovo lovilca sanj. Na 5 mestih, prikazanih na diagramu, na obroč prilepite dvostranski 
lepilni trak. S tem preprečite, da se preja premika, ko tkete. Vzemite mornarsko modro nitko in zavežite vozel 
okoli osnove -obroča lovilca sanj. Tkanje: prejo navijte nad obročem, nato pa pod njim in ga potegnite nazaj skozi 
vozel med prvim kosom preje in obročem. To ponavljajte, dokler nimate 5 ravnih delov, vsakič tesno potegnite in 
poskrbite, da se preje vedno prekrižajo na enem od kosov traku. Enako storite za drugo vrsto, tokrat pa navijte 
prejo okoli preje, ki ste jo uporabili za prvo vrsto, namesto okoli obroča. Nadaljujte, dokler ne opravite vseh pet 
strani. Na enak način naredite tretjo vrsto. Na koncu vrstice v sredino tkanja vstavite veliko sivo kroglico. 
Nekajkrat previjte prejo skozi kroglico in nato zavežite vozel. Končali ste osnovo lovilca sanj, zdaj sestavimo 
zapestnico. Prerežite trak modrega traku na dva dela. Enega od kosov ovijte okoli obroča, konce potegnite skozi 
zanko in tesno potegnite. Enako storite na drugi strani. Izmerite zapestje in odrežite modri trak tako, da se 
zapestnica prilega. Na vsak konec pritrdite zaponko za stiskanje in jo zaprite. Odprite dva srebrna obroča in ju 
vstavite v zaponke za stiskanje. Na enega od obročev pritrdite srebrno zaponko. Zaprite obroč. Vaša zapestnica 
je pripravljena za nošenje. 
4. Vzemite 15 cm črnega bombaža in ločite pramene in držite le 3. Pramene nataknite skozi prvi obroč konektorja 
in jih nato ponovno zberite, da dobite šest niti. Na niti nataknite 3 modre kroglice, ki jim sledi perje . Privežite 3 
vozle, enega na drugega, da držite perje na mestu. Odrežite odvečno nit. Korake 1 do 3 ponovite dvakrat. Odprite 
srebrni obroč in ga potegnite skozi luknjo na vrhu konektorja. Zaprite obroč. Vstavite zlato verižico skozi obroč. 
Vstavite srebrni obroč na vsak konec srebrne verižice. Vstavite srebrno zaponko na enega od obročev. Vaša 
verižica je gotova. 
5.Vzemite škarje da obrežete perje na isto velikost. Vstavite perje v srebrno zaponko in jo pritrdite( pri tem vam 
lahko pomaga odrasla oseba). Odprite srebrni obroč in ga pritrdite na zaponko na koncu perja. Pritrdite obroč na 
osnovo ,kot kaže slika. Isto naredite tudi z preostalim perjem.Odpnite srebrni obroč in nitko speljite skozi vrh 
osnove in zaprite zaponko. Ponovite korake od 2 do 6 da naredite še drugi obesek.Vaši uhani so končani. 
 
Priporočena starost: Od 8 let naprej.  

OPOZORILO: Ni za otroke do 3 let zaradi drobnih delov ,ki bi jih otrok lahko pojedel. Nevarnost zadušitve. Priporočena 
starost: Od 8 let naprej. Shranite navodilo za kasnejše reference. 
Proizvajalec: BUKI Francija, 22 rue du 33eme Mobiles-72000 Le Mans 
Tel:+33 1 46 65 09 92 Email: daniel.levy@bezeqint.net 
www.bukifrance.com 
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na: 
Rok Toys d.o.o.  
Email: info@igrace.eu 
https://www.igrace.eu/ 
Gsm: +386-41-778-702 
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