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ZESTAW ZAWIERA:

ELEMENTY TEKTUROWE:
1 x baza maski (A),
1 x opaska na głowę (B),
1 x szczęka (C),
2 x ucho (D),
1 x róg (E),
12 x podkładka F

ELEMENTY PAPIEROWE:
4 x elementy grzywy (I)
1 x elementy oczu  (J)

DODATKI:
6 x śruba introligatorska (G)
6 x pianka zabezpieczająca (H)

ZESTAW NIE ZAWIERA:

- śrubokręt płaski
- klej
- nożyczki
- pędzelek
- nożyk do papieru
- ołówek
- linijka

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

Nr serii
DIY COSTUME: UNICORN MASK 010/2020
 
OSTRZEŻENIE
Małe elementy – ryzyko połknięcia.
Ta zabawka nie zapewnia ochrony głowy.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

        Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

KOLEKCJA KOSTIUMÓW „ZRÓB TO SAM”

MASKA JEDNOROŻEC
Do samodzielnego złożenia i ozdobienia.

INDEKS

C

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

https://www.instagram.com/koko_cardboards/
https://kokocardboards.com/instrukcje-skladania/


a) b)

1. Pozaginaj element  A wzdłuż 
widocznych linii zagięć.

3. Wymodeluj opaskę (C) dłońmi, tak aby pasek stał się obły („łam” pasek co kilka milimetrów).
Następnie przykręć pasek za pomocą dołączonych śrub (G), do bazy maski, w miejscach 
wskazanych na rysunku. Między opaską a bazą, umieść dwie podkładki (F), po dwie sztuki 
na każdą ze śrub.

2. Sklej zakładki elementu  A według kolejności 
przedstawionej na rys. a);b);c).
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* Upewnij się, że śrubki
są mocno skręcone. 
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5. Sklej róg według schematu przedstawionego na rysynku. Spód rogu pozostaw niesklejony.  

6. Przykręć róg za pomocą śruby w miejscu wskazanym na rysunku (dodatkowo podstawę 
rogu posmaruj klejem). Następnie „zamknij” róg sklejając w miejscu zakładek.

8. Szczękę (C) przykręć śrubami do wnętrza maski. 
Do każdego otworu użyj dwóch podkładek.

7. Sklej uszy (2 x D) według schematu przedstawionego na rysynku.
Przyklej do maski w miejscach wskazanych na ilustracji.
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4. Załóż dziecku maskę na głowę i odmierz / dopasuj rozmiar opaski do głowy. Zaznacz ołówkiem, 
zdejmij maskę i sklej opaskę.



* Przyklej pianki zabezpieczające (H) 
od wewnętrznej strony maski  w miejscach 
gdzie występują śruby. Na każdą ze śrub 
użyj jednej pianki zabezpieczającej.
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DEKORACJA PAPIEREM.
Pamiętaj! Nie ma jednego właściwego sposobu na dekorację jednorożca!
Możesz zrobić to „po swojemu”. Jeżeli chcesz wykorzystaj inne materiały, które masz w domu.

9. Przygotuj papiery według 
schematu. Delikatnie narysuj 
ołówkiem linie. 
Linia ciągła - przecięcie papieru.
Linia przerywana - nacięcie papieru
(papier w tym miejscu ma się równo 
zgiąć, w tym celu natnij papier 
przy pomocy linijki i nożyka - dzięki 
temu grzywa będzie bardziej 
odstawała od maski).

10. Wymodeluj papiery, aby osiągnąć efekt gęstej, 
puszystej grzywy. Użyj linijki lub nożyczek i przeciągaj 
krawędzią narzędzia wzdłuż pasków (jeżeli zrobisz to 
tylko w jednym kierunku, uzyskasz efekt litery C, jeżeli 
zrobisz to w dwóch kierunkach uzyskasz efekt litery S.
* Możesz znać tą technikę z modelowania końcówek wstążek.

11. Przyklej papiery do maski.
Element „a” z boku głowy, element „b” z tyłu. 
Pozostałe elementy przyklej według uznania. Na koniec przyklej oczy - wytnij je z dwóch półkoli. 

PAMIĘTAJ, ŻE CAŁY PROCES MOŻESZ ZOBACZYĆ NA NASZYM VIDEO 
STRONA WWW.KOKOCARDBOARDS.COM/INSTRUKCJE-SKLADANIA/
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* Upewnij się, że śrubka
jest mocno skręcona. 

https://kokocardboards.com/instrukcje-skladania/

