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Vyrobte si luxusní šperky 
podle svých představ!

Vytvorte si svoje luxusné šperky 
podľa vlastnej predstavy!

Kompletní nabídku hraček a dárků najdete na: 
Úplnú ponuku hračiek a darčekov nájdete na:  
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UPOZORNĚNÍ! 
Doporučený věk 8+.  
UPOZORNĚNÍ: NENÍ VHODNÉ PRO 
DĚTI DO 3 LET, OBSAHUJE MALÉ ČÁSTI 
NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! 
Obal, upevňovací drátky či plastové 
sáčky uvnitř balení nejsou součástí 
hračky, odstraňte je z dosahu dítěte. 
POUŽITÍ POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY. 
Nevkládejte materiál do úst.
Nepečte při teplotě vyšší než 130 ° C, mohlo by dojít  
k uvolnění škodlivých plynů.
Tvrdnoucí proces v troubě nesmí přesáhnout 30 minut. 
Tvrdnoucí proces není součástí funkce hračky a musí být 
proveden dospělou osobou. 
K měření teploty používejte pouze teploměr vestavěný 
v troubě, nepoužívejte lékařský teploměr. Nepoužívejte 
mikrovlnnou troubu. Nepečte v troubě zároveň  
s potravinami. Nevystavujte přímému ohni.
Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima.
Nevkládejte materiál do úst.
Nevdechujte výpary.
Držte malé děti a zvířata z dosahu pracovní plochy.
Skladujte všechny chemikálie mimo dosah dětí.
Po skončení hry si umyjte ruce.
Vyčistěte všechny nástroje po skončení jejich používání.
Nepoužívejte nástroje nebo vybavení, které není přiloženo 
v balení nebo doporučeno v návodu.
Nepijte, nejezte a nekuřte v okolí přípravné plochy. 
V případě přehřátí a nadýchání se škodlivých výparů: 
osobu dejte na čerstvý vzduch a vyhledejte lékařskou 
pomoc. 
V případě zranění vždy vyhledejte lékařskou pomoc.

POKYNY PRO DOHLÍŽEJÍCÍ DOSPĚLOU 
OSOBU
Přečtěte si a dodržujte tyto instrukce, bezpečnostní 
pravidla, pravidla první pomoci a veškeré informace 
uschovejte pro budoucí použití.  
Nesprávné použití chemikálií může způsobit zranění  
a poškodit zdraví.
Manipulujte s veškerým materiálem a pomůckami v balení 
pouze podle návodu. Vzhledem k tomu, že schopnosti 
dětí se výrazně liší, a to i u stejně starých dětí, musí 
dospělá osoba rozhodnout dle vlastního uvážení, které 
aktivity jsou pro ně vhodné a bezpečné. 

Návod by měl být dostačující k  posouzení, zda je daná 
aktivita pro dítě vhodná.
Dospělý člověk by měl dětem vysvětlit všechna varování 
a bezpečnostní informace před zahájením činnosti. 
Pracovní plocha by neměla být v blízkosti potravin.  
Místnost by měla být dobře osvětlená, větraná a v 
blízkosti vody. Jako ideální pracovní plocha je pevný 
stůl, který je odolný vůči teplu. Pracovní prostor by měl 
být vyčištěn ihned po provedení činnosti a pracovní 
deska dostatečně pevná. Polymerová modelína má PVC 
základ.

UPOZORNENIE!
Doporučený vek 8+. UPOZORNENIE: 
NIE JE VHODNÉ PRE DETI DO 
3 ROKOV, OBSAHUJE MALÉ 
ČASTI, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO 
UDUSENIA! 
Obal nie je súčasťou hračky, 
odstráňte ho z dosahu dieťaťa. 
Plastové vrecko vo vnútri balenia 
predstavuje nebezpečenstvo 
udusenia, odstráňte ho z dosahu 
bábätiek a detí!
POUŽÍVAJTE POD DOHĽADOM DOSPELEJ 
OSOBY.
Nevkladajte materiál do úst.
Nepečte pri teplote vyššej ako 130°C, mohlo by dôjsť  
k uvoľneniu škodlivých plynov.
Proces tvrdnutia v rúre nesmie presiahnuť 30 minút.
Proces tvrdnutia nie je súčasťou funkcie hračky a mala 
by ho urobiť dospelá osoba.
Na meranie teploty používajte len teplomer vstavaný  
v rúre, nepoužívajte lekársky teplomer.
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru. 
Nepečte v rúre zároveň s potravinami.
Zabráňte kontaktu s ohňom.
Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
Nevkladajte materiál do úst.
Nevdychujte výpary.
Pracovnú plochu odstráňte z dosahu malých detí  
a zvierat.
Skladujte všetky chemikálie mimo dosahu detí.
Po skončení hry si umyte ruky.

Vyčistite všetky nástroje po skončení ich používania.
Nepoužívajte nástroje alebo vybavenie, ktoré nie je 
priložené v balení alebo doporučené v návode.
Nepite, nejedzte a nefajčite v okolí pracovnej plochy.
V prípade prehriatia a nadýchania sa škodlivých 
výparov:
Postihnutú osobu dajte na čerstvý vzduch a vyhľadajte 
lekársku pomoc.
V prípade pochybností vyhľadajte neodkladne lekársku 
pomoc a vezmite so sebou chemikáliu alebo materiál 
s obalom.
V prípade zranenia vždy vyhľadajte lekársku pomoc.

POKYNY PRE DOHLIADAJÚCU DOSPELÚ 
OSOBU
Prečítajte si a dodržujte tieto inštrukcie, bezpečnostné 
pravidlá, pravidlá prvej pomoci a všetky informácie  
a uschovajte si ich pre neskoršie použitie. 
Nesprávne použitie chemikálií môže spôsobiť zranenie 
a poškodiť zdravie. 
Manipulujte so všetkým materiálom a pomôckami  
v balení podľa pokynov v návode. Vzhľadom k tomu, 
že schopnosti detí sa výrazne líšia, a to i u rovnako 
starých detí, musí dospelá osoba rozhodnúť podľa 
vlastného uváženia, ktoré aktivity sú pre ne vhodné  
a bezpečné. 
Návod by mal byť dostačujúci na posúdenie, či je daná 
aktivita pre dieťa vhodná. 
Dospelá osoba by mala deťom vysvetliť všetky 
varovania a bezpečnostné informácie pred začatím 
činnosti. 
Pracovná plocha by nemala byť v blízkosti potravín. 
Miestnosť by mala byť dobre osvetlená, vetraná a v 
blízkosti vody. Ako ideálna pracovná plocha je pevný 
stôl, ktorý je odolný voči teplu. 
Pracovný priestor by mal byť očistený ihneď po 
prevedení činnosti a pracovná doska dostatočne pevná. 
Polymérová modelovacia hmota má PVC základ.
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Obsah: 
2 Náramky 
2x Náramok
2 Dárkové sáčky 
2x Darčekové vrecko
10 Přívěsků 
10x Prívesok
8 Přívěsků kostka 
8x Kocka na navliekanie
80 Oček 
80 Očiek
10 Kroužků 
10 oddeľujúcich krúžkov
Polymerová hmota - 7 Barev 
Polymérová hmota - 7 farieb
Dřevěná párátka 
Drevené špáradlá
Dřevěný kolík 
Drevený kolík
Třpytky - 3 sáčky    
Trblietky - 3 vrecká
Fólie - 2 barvy 
Fólie - 2 farby
Skladovací box 
Skladovací box    

Korálky / Koráliky

Přívěsky / Prívesky

Náramky

Top Tip: jednotlivé 

komponenty a nedokončené 

projekty bezpečně uschovejte 

v plastovém boxu, který je 

součástí balení této sady.

Top Tip: Jednotlivé 

komponenty a nedokončené 

produkty bezpečne uschovajte 

v plastovom boxe, ktorý je 

súčasťou balenia tejto sady.



Šperky deluxe 
náramky

Moderní náramky s přívěsky jsou velmi cool a trendy, 
ale top značky jsou velmi, velmi drahé! S touto sadou 
si ukážeme, jak jednoduše si vytvořit vlastní náramky 
s přívěsky. Díky ní ušetříte spoustu peněz, užijete si 
spoustu zábavy při jejich výrobě a naučíte se nové 
dovednosti. 
S trochou vědomostí a cviku budete schopni vytvářet oslnivé 
korálky s profesionálním vzhledem a používat několik různých 
technik k jejich zhotovení. Můžete vyrobit svoje vlastní 
náramky, které se budou hodit k jakémukoliv oblečení  
a příležitosti. V balení jsou dva náramky, tak proč nevyrobit 
jeden pro sebe a druhý pro kamarádku?
Je důležité začít pracovat podle návodu a propracovat se 
všemi postupy. S každým novým postupem získáte zkušenosti 
pro složitější výrobek. Potom budete schopni použít svou 
kreativitu a vyrobit svoje vlastní designy!

Tieto kúzelné náramky sú naozaj cool a trendy, ale 
top značky sú veľmi, veľmi drahé! S touto sadou si 
ukážeme, aké ľahké je vytvoriť svoje vlastné úžasné 
koráliky a prívesky, vďaka ktorým ušetríte veľa 
peňazí. Zároveň vám poskytnú množstvo zábavy  
a získate nové, kreatívne zručnosti. 
Je naozaj zábavné a jednoduché, vytvoriť si módne náramky 
a šperky. Pomocou tejto sady a s trochou praxe si vytvoríte 
rad profesionálne vyzerajúcich šperkov. Na ich zhotovenie 
použijete niekoľko rôznych metód. Taktiež si môžete vytvoriť 
vlastný náramok, ktorý sa bude hodiť ku každému oblečeniu 
alebo na každú príležitosť. Sada obsahuje dva náramky. 
Tak prečo by ste si nevytvorili jeden pre seba a jeden pre 
priateľku?
Je dôležité začať pracovať podľa návodu a prepracovať sa 
všetkými postupmi. S každým novým postupom získate 
skúsenosti pre výrobu zložitejšieho výrobku. Potom môžete 
použiť svoj   tvorivý talent, a vytvoriť si vlastné šperky!

Návod

Návod

Zde jsou jednoduché rady a tipy, které vám pomohou 
dosáhnout nejlepších výsledků. 
Tu sú jednoduché rady a tipy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť 
čo najlepšie výsledky.

Změkčení hmoty

Zmäkčenie hmoty

Změna barvy

Miešanie farieb

Predtým, ako začnete pracovať s modelovacou hmotou, 
je potrebné ju zmäkčiť.  To premieša farby a zmäkčí 
hmotu tak, aby sa s ňou dalo ľahšie pracovať. Taktiež to 
pomôže odstrániť všetky vzduchové bubliny, ktoré môžu 
zanechať nerovný povrch po upečení.
Odkrojte malý kúsok modelovacej hmoty a miešajte 
v ruke do doby, kým nie je mäkká. Teplo z vašich rúk 
hmotu zjemní. 
Pokiaľ nebudete hmotu niekoľko dní používať, bude 
potrebné ju opäť pred použitím premiešať.

Pokud chcete vytvořit zcela novou barvu modelovací 
hmoty, válejte delší dobu 2-3 barvy dohromady. 
Barvy přes sebe překládejte, otáčejte a znovu válejte. 
Postup opakujte, dokud barvy nejsou zcela smíchány 
dohromady.
Tip: smícháním tmavých a světlých barev dosáhnete 
výrazné změny barvy.
Pro vytvoření mramorového efektu vezměte  
dva kousky hmoty různých barev. Z každé barvy vytvořte 
váleček. Dejte je k sobě a vyválejte. V půlce několikrát 
zakruťte po jejím obvodu vytvořte váleček. Toto opakujte 
dokud hmota nemá proužkovaný /mramorový efekt.

Ak chcete vytvoriť celkom novú farbu  
modelovacej hmoty, vaľkajte 2-3 farby  
dohromady dlhšiu dobu. Farby cez seba  
prekladajte, krúťte a znovu vaľkajte.  
Postup opakujte, kým farby nie sú úplne  
zmiešané dohromady.
Tip: Zmiešaním kontrastných svetlých a tmavých farieb dosiahnete výraznejšie 
zmeny farby.

Všechny zbytky nepoužité hmoty dejte 
dohromady a uschovejte. Budete je moci  
použít při jiném designu.

Ak chcete vytvoriť mramorový efekt, vezmite dva dlhé kúsky modelovacej 
hmoty rôznych farieb. Preložte ich cez seba, krúťte a miešajte. Postup 
opakujte, pokiaľ hmota nenadobudne mramorový efekt. Zvyšky nepoužitej 
hmoty vytvarujte do guľôčky, odložte a môžete ju použiť neskôr.

Vždy požádejte dospělou osobu o pomoc při použití trouby. 
Používejte vždy chňapky !
Předehřejte troubu na 130 ° C (plyn 1/2).
Umístěte hmotu na plech, na kterém je pečící papír a vložte do trouby.
Pečeme 15 minut, pak vyjmeme z trouby.
Nechte hmotu vychladnout po dobu několika minut (5-10 minut).
Hmota by poté měla být tvrdá a připravena k použití. Pokud je ještě trochu 
měkká, pečte několik dalších minut.

Vždy požiadajte dospelú osobu o pomoc  
pri použití rúry. Vždy používajte chňapky!!
Predhrejte rúru na 130° C (plyn 1/2).
Uložte modelovaciu hmotu na plech, na ktorom je  
papier na pečenie a vložte do rúry.
Pečieme 15 minút, potom vyberieme z rúry.
Nechajte modelovaciu hmotu vychladnúť niekoľko  
minút (5-10 minút).
Modelovacia hmota by potom mala byť tvrdá  
a pripravená na použitie. Pokiaľ je ešte trochu  
mäkká, pečte niekoľko ďalších minút.

Pečení hmoty

Pečenie modelovacej  
hmoty

Před začátkem výroby korálků z polymerové hmoty 
musí být hmota změkčena, aby s ní bylo možné lehce 
pracovat. Změkčení pomůže odstranit vzduchové 
bublinky, které by mohly vytvořit nerovný povrch  
při pečení.
Hmotu změkčíme tak, že uřízneme malý kousek  
a hněteme ho v rukou do doby než je měkká. Teplo 
vašich rukou hmotu zahřeje a tím změkčí. 
Pokud nebudete hmotu několik dní používat,  
bude nutné ji opět před použitím změkčit.
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Šperky deluxe 
náramky
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Jak vytvořit svůj první korálek Ako vytvori svoj prvý korálik
Příprava korálků
1. Vezměte malé množství hmoty a vytvořte 
z ní kuličky o průměru cca 1 cm. Snažte se 
vytvořit co nejzaoblenější hladké kuličky.
2. Vezměte dřevěný kolík a opatrně ho 
protlačte středem kuličky.
3. Navlékněte na jeden konec dřevěného 
kolíčku kovové kolečko a zatlačte do korálku. 
Totéž opakujte na druhé straně. Oba kroužky 
zatlačte do hmoty tak, že se budou uprostřed 
dotýkat.
4. Pokud je nutné znovu vytvarujte korálek tak, 
aby byl kulatý a rovnoměrný a poté sejměte z 
dřevěného kolíku. 
5. Pomocí párátka, pečlivě odstraňte hmotu, 
která mohla zůstat ve středu korálku, aby dírka 
skrz byla čistá. 
6. Pokud je korálek nerovnoměrný, lehoučce 
ho vyválejte.
7. Upečte v troubě.
První korálek je hotov!

Príprava korálikov
1. Vezmite malé kúsky modelovacej hmoty 
a vyvaľkajte do guľôčok cca o priemere 1 cm. 
Snažte sa ich vyvaľkať čo najviac do hladka.
2. Vezmite drevený kolík a opatrne ho 
pretlačte stredom guľôčky.
3. Navlečte na jeden koniec dreveného kolíka 
kovové koliesko a zatlačte do korálika. To isté 
opakujte na druhej strane. Oba krúžky zatlačte 
do hmoty tak, že sa budú uprostred dotýkať.
4. Pokiaľ je to potrebné, vytvarujte hmotu 
znovu do guľôčky a znova pretlačte cez kolík. 
5. Pomocou špáradla starostlivo odstráňte 
hmotu, ktorá mohla zostať v strede korálika, 
aby dierka v koráliku bola čistá.
6. Pokiaľ je to potrebné, vyvaľkaním opravte 
tvar korálika.
7. Upečte v rúre.
Prvý korálik je hotový!

Tip: Pre väčší lesk korálikov ich môžete po 
upečení a vychladnutí natrieť priehľadným 
lakom na nechty.Tip: pro větší lesk korálků je můžete po 

upečení a vychladnutí natřít průhledným 
lakem na nehty nebo výtvarnou glazurou.
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2 - Make a Hole in the Clay

3 - Push in Rivets

4 - Clean Out



1. Vyberte si dvě barvy hmoty
2. Ukrojte malý kousek (o velikosti hrášku) z 
každé barvy, vyválejte z každého kousku úzký 
váleček cca 7 cm dlouhý a 2 mm široký.
3. Zakruťte válečky dohromady a znovu 
vyválejte váleček 7cm dlouhý. 
4. Přehněte na půl a oba konce znovu 
zakruťte a vyválejte opět váleček . Uvidíte jak 
se barvy míchají a tvoří mramorový efekt.
5. Vytvořte korálky jako v předchozím 
návodu a poté upečte.

Pojďme se nyní bavit při výrobě 
různých druhů ozdobných korálků!

Poďme sa teraz zabávať a vytvárať 
rôzne druhy korálikov!

Dle pokynů níže se naučíme vytvořit 
krásné korálky v mramorovém designu.

Podľa pokynov nižšie sa naučíme
vytvoriť krásne koráliky v mramorovom 
dizajne.

Mramorované korálky

Mramorové koráliky

Pokiaľ budete vytvárať valčeky a vaľkať 
ich dohromady, farby sa začnú miešať 
a vytvoríte množstvo nových odtieňov. 
Pokiaľ zmiešate rôzne farby dohromady, 
vzniknú nové odtiene modelovacej hmoty. 
Skúste pridať bielu modelovaciu hmotu, 
ktorá je jedna z najjasnejšich pastelových 
farieb!

Pokud si budete vytvářet válečky a válet 
je dohromady, barvy se začnou míchat 
a vytvoříte spoustu nových odstínů. 
Pokud smícháte různé barvy dohromady 
vzniknou nové odstíny hmoty.  
Zkuste přidat bílou hmotu,  
která je jednou  
z nejjasnějších  
pastelových barev!

Vytvor si novú farbu

Vytvoř si novou barvu
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Šperky deluxe 
náramky

5b - Roll Out 2 Sausages

6a - Tw
ist Together

3

1. Vyberte si 2 farby modelovacej hmoty.
2. Odoberte malý kúsok (o veľkosti hrášku)  
z každej modelovacej hmoty, vyvaľkajte  
z každej farby úzky valček cca 7 cm dlhý  
a široký 2 mm. 
3. Vaľkajte obidva vyvaľkané valčeky 
dohromady, až bude valček cca 7 cm  
dlhý. 

4. Potom valček prepolte a opäť skrúťte 
dohromady. Po chvíli už môžete vidieť,  
ako sa vytvára mramorový dizajn. 
5. Vytvorte koráliky ako v predchádzajúcom 
kroku a potom upečte.

5a - Two Balls of Clay

1

6b - Roll into Ball

2
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Proužkované korálky

Prúžkované koráliky

Přidejte texturu s cool vzhledem.

Pridajte textúru s cool vzhľadom.

1. Udělejte obyčejný korálek a upečte.
2. Vyválejte válečky  v jiné barvě o délce cca 
1 cm a široké 1 mm.
3. Položte válečky na hotové korálky, pomocí 
párátek opatrně přimáčkněte konce válečků 
ke korálku. 
4. Očistěte od přebytečné hmoty.
5. Nasuňte korálky na párátka. Upečte v 
troubě.

1. Vytvorte obyčajný korálik a upečte.
2. Vyvaľkajte valčeky v inej farbe o dĺžke cca 
1 cm a široké 1 mm.
3.  Položte valčeky na hotové koráliky, 
pomocou špáradiel opatrne pritlačte konce 
valčekov ku koráliku. 
4. Očistite od prebytočnej modelovacej 
hmoty.
5. Nasuňte koráliky na špáradlá. Upečte  
v rúre.

Tip: I těm méně šikovným slouží 
párátko jako výborný nástroj při 
mravenčí práci s hmotou.

Tip: I tým menej šikovným slúži 
špáradlo ako výborný nástroj na 
vytváranie vlastných šperkov.

9 - Lay Pieces Round

Chcete mít cool korálky? Přidejte třpytky!  
V sadě jsou 3 balíčky se třpytkami, 2 sáčky 
jemných třpytek (modré a stříbrné) a jeden 
sáček hrubších třpytek (stříbrné).
(a) Chcete-li vytvořit třpytivý vzhled:
1. Vezměte kousek změkčené hmoty, vytvořte placičku 
a nasypte na ní pár hrubých třpytek (není zapotřebí 
moc) a znovu promněte.
2. Poválejte a korálek dotvořte dle klasického postupu.
(b) Chcete-li vytvořit hodně třpytivý korálek:
vymodelujte korálek a poté ho vyválejte ve třpytkách.

Ak chcete mať cool koráliky, pridajte trblietky! 
V sade sú 3 balíčky s trblietkami, 2 vrecká 
jemných trblietok (modré a strieborné) a jedno 
vrecko hrubších trblietok (strieborné).
(a) Ak chcete vytvárať trblietavý vzhľad:
1. Najskôr korálik vytvorte podľa postupu, keď máte 
korálik vymodelovaný, vezmite trochu trblietok  
a posypte korálik (nemusíte veľmi) a potom trblietky 
zatlačte do modelovacej hmoty.
2. Povaľkajte a korálik dotvorte podľa klasického 
postupu.
(b) Ak chcete vytvoriť viac trblietavých korálikov:
Vymodelujte korálik a potom ho v trblietkách 
vyvaľkajte, viď obrázok a dotvorte podľa návodu.

Korálky se třpytkami

Koráliky s trblietkami
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10a - Dotty Bead

10a - Dotty Bead

10b - Roll into a Ball

10c - Dotty Bead

10c - Dotty Bead

Puntíkaté korálky

Bodkované koráliky

Puntíkaté korálky vypadají skvěle! Udělej 
korálky s vystouplými nebo uhlazenými puntíky.

Bodkované koráliky vyzerajú skvelo! Vytvor 
koráliky s vypuklými alebo uhladenými 
bodkami!

1. Vytvoř korálek z vybrané hmoty dle postupu výše, 
ale nepřidělávej vnitřní kroužky. 
2. Vezměte jinou barvu hmoty a vytvořte velmi 
malé kuličky (1 nebo 2 mm v průměru). Tyto kouličky 
rozmístěte po celé velké kuličce a jemně je přitlačte do 
hmoty.

1. Vytvorte korálik z vybranej farby modelovacej hmoty podľa 
postupu vyššie. 
2. Vezmite inú farbu hmoty a vytvorte malé guľôčky (o priemere 1 
alebo 2 mm). Tieto guľôčky rozmiestnite po celej veľkej guľôčke a 
jemne vtlačte do modelovacej hmoty.

3. Vložte středové kroužky a upečte.

3. Vložte stredové krúžky a potom upečte.

Tip: pokud chcete, aby byly korálky hladké, válejte 
kouličku s puntíky v ruce viz. obrázek. Vytvoříte hladký 
povrch, poté dle návodu vytvoříte korálky a upečete. 
Pokud chcete, aby puntíky byly vystouplé, tak po přidělání 
puntíků již nevyválejte.

Tip: Pokiaľ chcete koráliky s hladkými bodkami, potom čo vytvoríte 
guľôčky a položíte bodky, tak v ruke vaľkajte guľôčku, viď obrázok. 
Vytvoríte hladký povrch, potom podľa návodu vytvoríte korálik  
a upečiete. Pokiaľ prevediete tento postup, nejde už z hladkého korálika 
vytvoriť korálik s vypuklými bodkami.

Korálek s různou dekorací

Korálik s rôznou dekoráciou

Udělejte si korálek s jednoduchým  
a jedinečným 3D efektem!

Vytvorte si korálik s jednoduchým  
a jedinečným 3D efektom!

1. Vytvořte obyčejný korálek a upečte.
2. Vezměte si hmotu v různých barvách, 
rozválejte a vykrojte různé tvary. Zkuste 
hvězdu, květinu, spirálu (seznam toho 
co vytvořit, je nekonečný) a pomalu 
připevněte na korálek.
3. Pokud jste s designem spokojeni,  
upečte v troubě.

1. Vytvorte obyčajný korálik a upečte. 
2. Vezmite modelovaciu hmotu v rôznych 
farbách, rozvaľkajte a vytvorte si tvary, 
skúste hviezdy, kvetiny, špirály (zoznam 
toho, čo vytvoriť, je nekonečný) a pomaly 
pripevnite na korálik.
3. Ak ste s dizajnom spokojní, upečte  
v rúre.

11a - Picture Beads 1

11b - Picture Beads 2

11d - Picture Beads 3b

11e - Picture Beads 4

11c - Picture Beads 3a
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Twist korálky

Twist koráliky

Tato technika prověří vaši trpělivost! 
Výsledky však stojí za to!

Táto technika preverí vašu trpezlivosť! 
Výsledky však stoja za to!

1. Udělejte si z hmoty malou kuličku, o 
průměru asi půl centimetru a propíchněte 
ji párátkem.
2. Z dalšího kousku hmoty vyválejte 
hubený váleček o délce asi 25 cm. Snažte 
se, aby měl váleček po celé délce stejný 
průměr. Kuličku nandejte na dřevěný kolík.
3.  Dle obrázku začneme od horní části 
opatrně kuličku obalovat válečkem po 
celém povrchu.
4. Protlačte skrz dřevěný kolík a nasaďte 
kovová očka. Poté upečte.

Pokud se na to cítíte, zkuste 
mramorovaný vzhled.

1. Vytvorte si z modelovacej hmoty malú 
guľôčku, o priemere asi 1/2 cm  
a prepichnite ju špáradlom.
2. Z ďalšieho kúska modelovacej hmoty 
vyvaľkajte tenký valček o dĺžke asi 25 cm. 
Snažte sa, aby valček bol o priemere po 
celej dĺžke rovnaký. Guľôčku napichnite na 
drevený kolík.
3.  Podľa obrázku začnite od hornej časti 
opatrne guľôčku obalovať valčekom po 
celom povrchu. 
4. Potom nasaďte kovové očká a upečte.

Ak sa na to cítite, skúste aj 
mramorový vzhľad

12a - Roll Out a Sausage

12b - Clay Ball on a Toothpick

12c - Roll into a Ball

Korálky se zprávou

Koráliky s odkazom

Dodržujte stejné pokyny jako při výrobě 
korálků s různými dekoracemi, ale tentokrát 
vytvářejte různá písmenka a vzkazy pro 
kamarádky.

Dodržujte rovnaké pokyny ako pri výrobe 
korálikov s rôznymi dekoráciami, ale 
tentokrát vytvárajte rôzne písmená a odkazy 
pre kamarátky.
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Veselé korálky  
s kovovým efektem

Veselé koráliky  
s kovovým efektom

Deluxe náramek

Deluxe náramok

Tato technika přidá korálkům kovový 
třpyt.

Táto technika pridá korálikom kovový 
lesklý dizajn.

V sadě jsou dva dárkové sáčky,  
a v každém z nich je náramek.
Jelikož už máte korálky s vlastním designem 
vyrobené, začněte je navlékat na náramek. 
Zkuste přidat různé přívěsky, které jsou 
součástí balení. Přívěsky vypadají skvěle, 
když jsou mezi korálky. Vytvořte si svůj 
vlastní luxusní náremek dle svých představ! 
Nebojte se vytvořit korálky různých tvarů a 
barev! Nechte pracovat svoji fantazii!

V sade sú dve darčekové vrecká  
a v každom z nich je náramok.
Keďže už máte koráliky s vlastným dizajnom 
vytvorené, začnite ich navliekať na náramok. 
Skúste pridať rôzne prívesky, ktoré sú 
súčasťou balenia. Prívesky medzi korálikmi 
vyzerajú skvelo. Vytvorte si svoj Deluxe 
náramok podľa svojich predstáv! Nebojte sa 
vytvoriť náramky rôznych tvarov a farieb! 
Nechajte tvoriť svoju myseľ!

1. Vyválejte korálek z jedné barvy hmoty.
2. Vezměte si list fólie a stiskněte korálek 
do matné strany. Po odebrání by měla 
část folie zůstat na korálku. Poté znovu 
vyválejte kuličku a opět položte na folii. 
Tento krok opakujte do doby než budete 
mít požadovaný efekt.
3. Dle návodu přidělejte kovová očka a 
upečte.

1. Vytvorte korálik podľa návodu.
2. Vezmite si list fólie a zatlačte korálik 
do matnej strany. Po odobraní by mala 
časť fólie zostať na koráliku. Potom znovu 
postláčajte prstami a opäť položte na fóliu, 
tento krok opakujte do doby, než budete 
mať požadovaný efekt.
3. Podľa návodu prirobte kovové  
očká a upečte.

Poznámka: pravděpodobně se vám 
nepovede pokrýt celý korálek fólií, ale 
získáte elegantní kovový mramorový 
efekt.

Poznámka: pokiaľ celý korálik 
nepokryjete fóliou, vytvoríte tak 
elegantný kovový mramorový efekt.

16 17



www.interplayuk.com

Nyní máte za sebou základy pro 
tvoření svých vlastních šperků  
a můžete začít dělat své vlastní 
návrhy.  
Možnosti jsou nekonečné!

Teraz máte za sebou základy pre tvorenie šperkov a môžete 
začať tvoriť svoje vlastné návrhy.  
Možnosti sú nekonečné! 

1. Vezměte malý kroužek (vypadá jako 
malý kroužek na klíče).
2. Přívěsek navléknete stejným způsobem 
jako klíč na kolečko na klíče.
3. Navlečte kroužek na náramek.

1. Malý krúžok pripojte na vybraný 
prívesok.
2. Prívesok navliekajte rovnakým spôsobom 
ako kľúč na koliesko na kľúče.
3. Navlečte krúžok na náramok.

Jak přidat přívěsky

Ako prida prívesky

Tvoř dle svých představ!

Tvor poda vlastných predstáv!

Taktiež môžete vytvárať aj ploché 
koráliky. 
Malý kúsok modelovacej hmoty vytvarujte 
do gule, potom stlačte a vyrovnajte prstami. 
Použite špáradlo na vytvorenie otvoru v 
hornej časti. Potom z rôznych farebných 
kúskov modelovacej hmoty vytvarujte obraz. 
Taktiež môžete vytvárať dlhé tenké valčeky,  
z nich špirály a ozdobiť nimi korálik po 
celom obvode.

Můžete také vyrobit ploché přívěsky. 
Jak na to? Vyválejte malou kuličku z hmoty 
a mezi prsty jí zmáčknutím proměňte v 
placičku. Párátkem vytvořte nahoře dírku. 
Vtlačte jiné barvy hmoty do placičky a 
vytvořte plochý přívěsek. Fantazii se meze 
nekladou. Můžete třeba z malého tenkého 
válečku z hmoty vytvořit spirály, očka, 
obrysy a další tvary. Je jen na vás do čeho  
se pustíte.

Další tipy a rady

Ďalšie tipy a rady

Můžete si vytvořit svůj vlastní přívěsek 
z hmoty. Vezměte si kousek hmoty a 
vytvořte svůj vlastní design přívěsku.  
Poté vytvořte malý otvor v horní části přívěsku 
pro očko.

Môžete si vytvoriť svoj vlastný prívesok 
z modelovacej hmoty. Vezmite si kúsok 
modelovacej hmoty a vytvorte svoj 
vlastný dizajn prívesku. Potom vytvorte 
malý otvor v hornej časti prívesku pre očko.
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