
ערכה ל-6 שרשראות כוללת:
18 יח' נייר עם פינות חתוכות  1  

18 יח' נייר עם חיתוך x במרכז  2  
18 יח' קרטון מלבני עם נקבים ב-4 פינות  3  

18 יח' מסגרת קרטון  4  
6 חוטי נייר טבעי  5  

קישוטי נייר  6  
דבק  7  

קיסם לניקוב  8  

2  1  
3  4  

אופן הכנת שרשרת מסגרות:
הנח את המסגרת )מס'  4 (, ללא המלבן הפנימי, ע"ג הנייר עם חיתוך x )מס'  2 (. א. 

מרח דבק על הלשוניות הפנימיות וקפל אותן ע"ג המסגרת.   
מרח דבק על הלשוניות החיצוניות וקפל אותן על הלשוניות הפנימיות.   

לכל שרשרת נחוצות 3 מסגרות.   
שים לב שאין צורך למרוח דבק על פני כל שטח הנייר או המסגרת.   

הנח על נייר עם פינות חתוכות )מס'  1 (, קרטון מלבני )מס'  3 (. ב. 
מרח דבק על הלשוניות וקפל אותן ע"ג הקרטון.   

לכל שרשרת נחוצים 3 קרטונים.   
נקב בעזרת הקיסם את הנייר, בכדי לחשוף את 4 הנקבים המיועדים לחוט ג. 

גם במסגרות וגם בקרטונים.   
במסגרת אחת וקרטון אחד יש צורך לנקב רק את 2 הנקבים העליוניים:   

מיועד לתחתית השרשרת.   
מרח דבק על 3 פאות המסגרת והדבק אותה אל גב הקרטון. ד. 
את התמונות ניתן להשחיל מצד הפאה שלא נמרחה בדבק.   

השחל את חוט הנייר וחבר את 3 המסגרות לשרשרת. ה. 
עשה קשרים קטנים בקצוות החוט. ו. 

קשט את המסגרות עם קישוטי הנייר. ז. 
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תודה שרכשתם את אחד ממוצרי סטון ביי סטון.
סטון ביי סטון מחויבת לפיתוח ושיווק חומרים וערכות יצירה ייחודיים.

אנו מאמינים כי ליצירה אין גיל והיא צריכה להיות נגישה לצעירים 
ומבוגרים כאחד, לכן אנו שואפים כי כל מוצרינו יהיו קלים לשימוש 

ובעלי תוצאות מרשימות.
בקרו באתר האינטרנט שלנו ונשמח לשמוע מכם.

שרשרת מסגרות מעוטרות
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