
KOLEKCJA KOSTIUMÓW „ZRÓB TO SAM”

SYRENKA 
(ogon, pas, muszelkowy stanik)

ZESTAW ZAWIERA:

1. OGON
2 x połówka ogonu z owijką (A),
2 x połówka ogonu z owijką (B),
2 x krawędź  ogonu (C),
2 x krawędź ogonu (D),
2 x krawędź ogonu (E),
4 x rzep (F) 

2. MUSZELKOWY STANIK
2 x muszla (A)
2 x podkładka muszli (B)
2 x pasek  (C = C1 + C2)
1 x rzep (D)
1 x sznurek (E)
10 x drobne elementy na front muszelki (F) 

3. PAS
1 x pas (A)
1 x szablon (B)
1 x papier (C)
1 x rzep (D) 

ZESTAW NIE ZAWIERA:

- klej
- nożyczki
- pędzelek
- farba

Do samodzielnego złożenia i ozdobienia.

Producent
Piotr Matuszewski Love Life 
Ul.Strumykowa 50
62-081 Przeźmierowo
NIP 766-167-48-97

Nr serii
DIY COSTUME: MERMAID 014/2020
 
OSTRZEŻENIE
Sznurki - ryzyko uduszenia.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
        
       Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

Wideoinstrukcje oraz inne inspiracje znajdziesz na naszej stronie: 
www.kokocardboards.com, oraz na instagramie: koko_cardboards.



1. Pozaginaj elementy C, D, E 
wzdłuż widocznych linii zagięć. 

b) Przyklej element D wzdłuż 
wskazanej na rysunku dolnej 
krawędzi. Doklejaj przyciskając 
palcem po dwie zakładki.

c) Przyklej element E 
wzdłuż wskazanej na 
rysunku bocznej krawędzi. 

3. Pozaginaj zakładki elementów C i D, aby dać oparcie dla kolejnego elementu. 
Posmaruj wszystkie zakładki elementów C i D klejem, a następnie przyklej element B. 
Postaraj się pomóc sobie ręką od środka - element B musi solidnie się połączyć z resztą ogonu (C;D). 
Zamknij płetwę wklejając zakładkę elementu E do środka. 

2. 
a) Przyklej element C wzdłuż 
wskazanej  na rysunku górnej 
krawędzi. Doklejaj przyciskając 
palcem po dwie zakładki.
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2. PAS
INDEKS:

4. Przymierz połówkę ogona do łydki, dopasuj długość pasków, nadmiar utnij nożyczkami.  
Rzepy (dwie sztuki) i przyklej je w miejscach wskazanych na ilustracji. 

* Ogon powinien solidnie trzymać się łydki (płetwa nie powinna się obkręcać),  
ale jednocześnie musi być w nim wygodnie (nie może uciskać nogi). 

5. Analogicznie wykonaj drugą połowę ogona.

DEKORACJA PAPIEREM
Pamiętaj! Nie ma jednego właściwego sposobu na dekorację syreniego ogonu! 
Możesz zrobić to „po swojemu”. Jeżeli chcesz wykorzystaj inne materiały, które masz w domu.

1. Wymodeluj element A, tak by stał się obły (łam go co kilka 
milimetrów). Przymierz pas, aby ustalić jego długość, pozostaw 
zakładkę około 5 cm, resztę odetnij.
Na obu końcach pasa przyklej rzepy (D). Jeden rzep od 
wewnętrznej strony, drugi rzep od zewnętrznej. 
Upewnij się, że pas jest wygodny i dobrze się trzyma.

2. Dwukrotnie odrysuj element B na dołączonym papierze (C), następnie wytnij i wklej papierowe 
elementy od wewnętrznej strony pasa. Jeżeli chcesz nadaj mu koloru. 

B D

D

C

C
B

C

A

A

A

KLEJ

C

Ogon możesz pomalować farbą, wykleić na gładko papierem, 
lub jeżeli czujesz się na siłach, obkleić wieloma elementami 
o regularnym kształcie np. kółka lub prostokąty - dzięki temu 
uzyskasz efekt nawiązujący do rybich łusek. Pamiętaj, by "łuski" 
przyklejać od dołu ogona, gęsto i równo - to dużo pracy, 
ale efekt jest rewelacyjny! 



6. Sklej element C1 i C2 ( C= C1 +C2). Wymodeluj element C tak, by stał się obły (łam go co 
kilka milimetrów). Odmierz długość jaka będzie potrzebna by pasek objął klatkę piersiową. 
Zostaw około 5 cm w nadmiarze. Resztę odetnij. 

4. Gotowe elementy pomaluj farbą, jeżeli 
chcesz nadać muszelkom kolor. 

5. Użyj dołączonych elementów F do przyklejenia na 
front muszelki - muszelka będzie najlepiej widoczna, 
kiedy będzie dwukolorowa. Możesz też pomalować je na 
inny kolor, lub użyć jako szablonu do wycięcia papieru. 

7. Sprawdź w jakim odstępie od siebie powinny 
być przyklejone muszelki. Następnie przyklej na 
środku elementu C tak, by dolna krawędź muszli 
była na równi z dolną krawędzią paska (patrz 
rysunek). Na obu końcach paska przyklej rzepy 
(D). Jeden rzep na wewnętrznej stronie, drugi 
rzep na zewnętrznej. Jeżeli chcesz nadaj 
pasowi kolor. 

8. Przeciągnij dołączony sznurek (E) 
przez otwory w muszelkach tak, aby 
można było związać go na szyi.

KLEJ

3. Przyklej muszelki do podkładek (element B). 
Trzymając palcami za dolną część muszelki 
w miejscu wskazanym na rysunku posmaruj 
klejem spód muszelki i przyklej do podkładki. 

W ten sam sposób przygotuj drugą muszelkę. 
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3. MUSZELKOWY STANIK
INDEKS:
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1. Pozaginaj wzdłuż widocznych linii 
zagięć obie muszelki (element A) 

2. Uformuj kształt muszelki. Co druga ścianka powinna 
być skierowana pionowo (patrz rysunek). 
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PAMIĘTAJ, ŻE CAŁY PROCES MOŻESZ ZOBACZYĆ NA NASZYM VIDEO 
STRONA WWW.KOKOCARDBOARDS.COM/INSTRUKCJE-SKLADANIA/


