
6-elementowa
biżuteria z kaboszonami

Urocze zwierzaki



W przypadku kontaktu z oczami: płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 
15 minut, od czasu do czasu unosząc dolną i górną powiekę. W przypadku bólu 
skonsultuj się z lekarzem. 
W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą i wypić 1 do 2 szklanek wody.
W przypadku bólu skonsultuj się z lekarzem.



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.

Ostrożnie wytnij ilustrację, której chcesz użyć, wzdłuż okrągłej linii na odwrocie arkusza. Otwórz 
kaboszon. Nałóż odrobinę kleju na jego metalowy spód. Przyklej do niego wybraną ilustrację.
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Nałóż odrobinę kleju na płaską powierzchnię szklanej części kaboszonu. Dociśnij ją do ilustracji. Poruszaj, 
aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza. Zetrzyj nadmiar kleju. Pozostaw kaboszon do wyschnięcia na 
30 minut. Po tym czasie możesz go używać!
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Przygotuj kaboszon zgodnie ze wskazówkami
na stronie 3 i 4.

Otwórz zapięcie różowego łańcuszka z kuleczek,
a jego koniec przeciągnij przez zawieszkę 
kaboszonu.

Zapnij zapięcie łańcuszka. Otwórz kółeczko. Przeprowadź przez zawieszkę 
listka i przez łańcuszek, a następnie je zamknij. 
Twój naszyjnik jest gotowy!

1 2

3 4

6



7



Nałóż odrobinę kleju na metalowy spód,
a następnie dociśnij do niego ilustrację. 

Nałóż odrobinę kleju na płaską powierzchnię 
szklanej części kaboszonu i dociśnij ją do ilustracji, 
poruszając, aby usunąć wszelkie pęcherzyki 
powietrza.

Przytrzymaj broszkę spinaczem do bielizny do 
wyschnięcia kleju.

Twoja broszka jest gotowa!
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Przygotuj kaboszon zgodnie ze wskazówkami
na stronie 3 i 4.

Otwórz kółeczko, przeprowadź przez jeden koniec 
srebrnego łańcuszka i przez zapięcie. Zamknij je.

Otwórz kolejne kółeczko i przeprowadź przez 
drugi koniec łańcuszka. Zamknij je.

Otwórz kółeczko, przeprowadź je przez ogniwo
w środku łańcuszka i przez zawieszkę kaboszonu, 
a następnie zaciśnij.
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Otwórz ostatnie kółeczko, przeprowadź przez 
boczne ogniwo łańcuszka i przez zawieszkę
z pomponem. Zamknij je. 

Twój naszyjnik jest gotowy!
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Przygotuj kaboszon zgodnie ze wskazówkami
na stronie 3 i 4.

Przetnij wstążkę na dwie części o identycznej 
długości.
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Przeciągnij jeden koniec wstążki przez zawieszkę 
kaboszonu i przesuń tak, aby złożyć wstążkę
na pół.

Umieść końce wstążki między małymi ząbkami 
srebrnej końcówki i zaciśnij ją za pomocą 
szczypiec. 
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Otwórz kółeczko, przeprowadź przez ogniwo na 
srebrnej końcówce i przez zapięcie. Zamknij je.

Przeprowadź drugą połowę wstążki przez 
zawieszkę kaboszonu i przesuń tak, aby złożyć 
wstążkę na pół. 

Umieść końce wstążki między małymi ząbkami 
kolejnej srebrnej końcówki i zaciśnij ją za pomocą 
szczypiec. 

Otwórz ostatnie kółeczko, przeprowadź przez 
ogniwo na srebrnej końcówce, a następnie je 
zamknij. Twoja bransoletka jest gotowa!
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Nałóż odrobinę kleju na metalową powierzchnię 
pierścionka i dociśnij do niej ilustrację.  

Nałóż odrobinę kleju na płaską powierzchnię 
szklanej części kaboszonu i dociśnij ją do ilustracji, 
poruszając, aby usunąć wszelkie pęcherzyki 
powietrza.

Przytrzymaj pierścionek spinaczem do bielizny do 
wyschnięcia kleju

Twój pierścionek jest gotowy! Zrób kolejny 
według własnego projektu.
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