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

Art BE115 Nakit 
 Lepilo ima tesnilo, tako da se ne izsuši. Odstranite pokrovček, odvijte konec in z nohtom odstranite 
tesnilo na cevi. 
1. Vzemite dve majhni, prozorni polovični krogli. Nalijte polovico modrih in roza kroglic skupaj s 3 
sivimi kroglicami. Zaprite kroglo z drugo polkroglo in poravnajte zgornjo luknjo. Odprite velik srebrn 
prstan in ga povežite s sponkami. Na prstan pritrdite srebrni uhan in ga nato zaprite. Ponovite korake 
1 do 3, da naredite drugi uhan. 
2. Z lijakom vlijte rožnate mikrokroglice v posodico, dokler ni do polovice napolnjena. Dodajte 10 
diamantov v obliki zvezde. Na sredino velikega zamaška iz plute vstavite zlati vijak. Obrnite, da 
zategnete. Na polovico zamaška namažite lepilo in ga položite v vrat posodice. Počakajte, da se 
posuši. Dodajte pero na zaponko na stiskalnici in jo zaprite. Odprite majhen zlat prstan in vstavite 
zvezdni privesek in pero. Zaprite obroč. Odprite velik zlati obroč in ga povežite z obročem na vijaku. 
Prstan pritrdite s privezo in peresom ter zaprite velik obroč. Na vsak konec zlate verige pritrdite 
majhen zlati prstan. Na enega od obročev pritrdite zlato zaponko. Verižico speljite skozi velik zlati 
prstan. Vaša ogrlica je pripravljena! 
3. Izmerite dolžino zapestja. Pomnožite s 3 in dodajte 10 cm. Izrežite toliko rdeče imitacije semiša, da 
se ujema z merjenjem. Na enem koncu zavežite vozel okoli obroča T zaponke. Na drugem koncu 
naredite isto z drugo zaponko. Odrežite presežek imitacije semiša. Z lijakom napolnite posodico s 
sivimi bleščicami. Odprite majhen srebrn prstan in pritrdite obesek za ključ. Pritrdite obroč na obroč 
zaponke. Zaprite obroč. Odprite majhen srebrn obroč in ga povežite z obročem na vijaku posodice. 
Nato ga vstavite v obroč zaponke. Zaprite majhen obroč. Vaša zapestnica je pripravljena za nošenje! 
4. Vzemite natisnjeni pravokotnik papirja in sledite korakom za ustvarjanje origami čolna. Vzemite 
dve veliki, prozorni polovični krogli. Napolnite eno polkroglo z zlato bleščečo vrvico. Dodajte papirnati 
čoln. Zaprite kroglo z drugo polkroglo in poravnajte zgornjo luknjo. Odprite velik zlati prstan in ga 
vstavite v luknje na prozorni kroglici. Dodajte rumeni pompon in zaprite obroč. Zlato verižico speljite 
skozi velik obroč. Pritrdite veliko zlato kroglico. Na vsak konec verige pritrdite majhen zlati prstan. Na 
enega od obročev pritrdite zlato zaponko. Vaša ogrlica je pripravljena! 
5. Z lijakom vlijte zlate mikrokroglice v majhno posodico, dokler ni do polovice napolnjena. Dodajte 
mini gumb v obliki zvezde. Na sredino majhnega zamaška iz plute vstavite zlati vijak. Obrnite , da 
zategnete. Na polovico zamaška namažite lepilo in ga položite v vrat posodice. Počakajte, da se 
posuši. Odprite majhen zlati obroč in ga povežite z obročem na vijaku. Dodajte zlati uhan in zaprite 
prstan. Ponovite korake od 1 do 6, da naredite drugi uhan. 
6. Z lijakom v veliko posodico vlijte svetlo in temno modre mikrokroglice ter bleščice, dokler ni 
napolnjena do 1/3. Na vsako stran sredine velikega zamaška iz plute vstavite srebrni vijak. Obrnite, da 
ga zategnete. Odprite majhen srebrn prstan in pritrdite obesek. Prstan potisnite skozi vijak na manjši 
strani zamaška in zaprite obroč. Na polovico zamaška namažite lepilo in ga položite v vrat posodice. 
Počakajte, da se posuši. Posodico zavijte s trakom in naredite vozel. Odprite velik srebrn obroč in ga 
povežite z obročem na vijaku. Dodajte modri pompon in zaprite velik obroč. Na vsak konec srebrne 
verižice pritrdite majhen srebrn prstan. Na enega od obročev pritrdite zaponko. Verižico potisnite 
skozi velik srebrn prstan. Vaša ogrlica je pripravljena!  
 
 
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. 
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