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

BE 116 Nakit Samorog 
 
1.Na vsak konec verige pritrdite majhen zlati obroč. Na enega od obročev pritrdite zaponko iz 
zlata, na drugo pa pritrdite podaljševalno verigo. Zaprite obroče. Odprite 4 zlate prstane in 
vstavite obeske. 
Postavite jih, kot je prikazano na diagramu in zaprite obroče. Odprite obroč na roza cofku , 
ga dodajte v verigo in ga nato zaprite. Vaša zapestnica je pripravljena za uporabo. 
2. Odprite velik zlati obroč in vstavite obesek samoroga. Zaprite obroč. Skozi velik obroč 
privijte trak čipke in zavežite vozel, da ga pritrdite. 50 cm zlato verigo privijte skozi velik obroč 
na obesek. Na vsak konec zlate verige pritrdite majhen zlati obroč. Na enega od obročev 
pritrdite zaponko. Odprite zlati obroč in nanj potisnite cofek. Prstan namestite na verigo in ga 
nato zaprite. Vaša ogrlica je pripravljena! 
3.Dodajtee kroglice na elastičen navoj, kot je prikazano na diagramu. Naredite dvojni vozel. 
Odprite 2 srebrna obroča in vstavite obeske. Postavite jih na zapestnico in zaprite obroče. 
Vaša zapestnica je pripravljena za nošenje! 
4.Prerezite 50 cm vijolične bombažne niti in jo prenesite skozi okroglo zaponko. Zavežite 
dvojni vozel, odrežite odvečno nit in pritisnite, da zaprete. Vijolične kroglice privijte na nit. 
Navoj položite v drugo okroglo zaponko. Zavežite dvojni vozel, odrežite odvečno nit in 
pritisnite, da zaprete zaponko. Odprite 4 zlate prstane in sledite navodilom, kot je prikazano 
na sliki, pri čemer pazite, da enemu od obročev dodate zaponko iz zlata. Odprite 3 zlate 
prstane in vstavite 2 dodatka in kroglice. Postavite 3 obroče, kot je prikazano na slikah. 
Zaprite obroče. Za konec odprite obroč vijolične rese in ga položite na ogrlico. Zaprite obroč. 
Vaša ogrlica je pripravljena! 
5. Kovinsko nit prerežite na pol. Konec ene kovinske niti navijte okoli velikega obroča. 
Dodajte 3 kroglice in nato še 3-krat navijete kovinsko nit okoli obroča. Nadaljujte, vsakič 
dodajte 3 kroglice. Odprite obroč, ovijte z nitjo  na obesku . Namestite 8-milimetrski obroč 
okoli velikega obroča in ga nato zaprite. Vaš uhan je zdaj pripravljen! Ponovite korake od 1 
do 5, da naredite drugi uhan 
 
Priporočena starost: Od 8 let naprej.  
 
 

 
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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