
 

4-elementowa biżuteria
z tworzywa termokurczliwego

Słodkie zwierzaki Kawaii
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Wytnij �gurki, zachowując czarne kontury. Pokoloruj je kredkami po matowej stronie. Barwy ściemnieją 
po podgrzaniu.

Poproś dorosłego o włączenie piekarnika i ustawienie temperatury na 150ºC. Rozłóż papier do pieczenia 
na blaszce. Umieść na nim �gurki, zachowując odległości między nimi, stroną z połyskiem do góry. Kiedy 
piekarnik się rozgrzeje, poproś dorosłego o włożenie do niego blachy. Plastik w trakcie kurczenia się 
zmieni kształt – wszystko jest w porządku! Kiedy ponownie stanie się płaski, będzie gotowy.
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Poproś dorosłego o wyjęcie blachy z piekarnika i zdjęcie z niej �gurek. Od razu połóż na nich coś 
ciężkiego, np. książkę, aby nadać im całkowicie płaski kształt. Pozostaw je na 5 minut do ostygnięcia. 
Teraz twoje zawieszki są gotowe i możesz zacząć tworzyć biżuterię.

Aby otworzyć kółeczko, umieść je łączeniem do góry. Jedną stronę ujmij w szczypce, a drugą przytrzymaj 
między palcami. Rozchylaj je, delikatnie odciągając szczypce tak, by nie zniekształcić kółeczka. Zamykaj, 
poruszając szczypcami w drugą stronę.
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Nałóż odrobinę kleju na podkład pierścionka, a 
następnie przyłóż go delikatnie do środka swojej 
plastikowej �gurki, po jej matowej stronie. 

Złap pierścionek za pomocą spinacza do bielizny 
na czas na wyschnięcie kleju. Twój pierścionek 
jest gotowy!

Nałóż odrobinę kleju na zapinkę broszki, a 
następnie przyłóż ją delikatnie do środka swojej 
plastikowej �gurki, po jej matowej stronie. 

Złap broszkę za pomocą spinacza do bielizny na 
czas na wyschnięcie kleju. Twoja broszka jest 
gotowa!

1 2



6



7

Przytnij łańcuszek na długości ok. 15 cm (w 
zależności od rozmiaru twojego nadgarstka).

Otwórz dwa kółeczka (patrz strona 3). Przełóż 
jedno kółeczko przez zapięcie i jeden koniec 
łańcuszka, a następnie zamknij go. Przełóż drugie 
kółeczko przez drugi koniec łańcuszka.

Połóż bransoletkę płasko na blacie i umieść wzdłuż 
niej elementy, które chcesz, żeby się na niej 
znalazły, by zobaczyć, która z kon�guracji 
najbardziej ci się podoba.

Otwórz kółeczko i przeprowadź przez ogniwo 
łańcuszka w wybranym miejscu oraz przez otwór 
w �gurce. Zamknij je. Zrób to samo z innymi 
elementami.  
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Przytnij złoty łańcuszek na długości ok. 50 – 55 cm. Otwórz dwa kółeczka. Jedno przeprowadź przez 
zapięcie i jeden z końców łańcuszka, a następnie 
je zamknij. Drugie przeprowadź przez drugi 
koniec łańcuszka.

Połóż naszyjnik płasko na blacie i umieść wzdłuż 
niego elementy, które chcesz, żeby się na nim 
znalazły, by zobaczyć, która z kon�guracji 
najbardziej ci się podoba.

Otwórz kółeczko i przeprowadź przez ogniwo 
naszyjnika w wybranym miejscu oraz przez otwór 
w �gurce. Zamknij je. Zrób to samo z innymi 
elementami. 
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