
ZESTAW ZAWIERA:

ELEMENTY TEKTUROWE:
1 x baza maski (A),
1 x opaska na głowę (B),
1 x szczęka (C),
2 x oczodół (D),
10 x podkładka (E),

ELEMENTY PAPIEROWE:
6 x odcinek z zębami (F)
2 x kółko (G)
2 x kółko (H)

DODATKI:
5 x śruba introligatorska (I)
5 x pianka zabezpieczająca (J)

ZESTAW NIE ZAWIERA:

- śrubokręt płaski
- klej
- nożyczki
- pędzelek

KOLEKCJA KOSTIUMÓW „ZRÓB TO SAM”

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

Nr serii
DIY COSTUME: T-REX MASK 011/2020
 
OSTRZEŻENIE
Małe elementy –  ryzyko połknięcia.
Ta zabawka nie zapewnia ochrony głowy.
Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

        Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

5x J

Do samodzielnego złożenia i ozdobienia.

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

https://kokocardboards.com/instrukcje-skladania/
https://www.instagram.com/koko_cardboards/
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1. Pozaginaj element A wzdłuż 
widocznych linii zagięć.

3. Wymodeluj opaskę (B) dłońmi tak, by pasek stał się obły (łam pasek co kilka milimetrów). 
Następnie przykręć pasek za pomocą dołączonych śrub, oraz podkładek (E) do bazy maski, 
w miejscach wskazanych na rysunku. Między opaską a bazą, umieść dwie podkładki (E), 
po dwie sztuki na każdą ze śrub.

2. Sklej zakładki elementu A według kolejności 
przedstawionej na rys. a);b);c).

E

B

c)

KLEJ

KL
EJ

b)

KL
EJ

a)

* Upewnij się, że śrubki
są mocno skręcone. 
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4. Załóż dziecku maskę na głowę i odmierz / dopasuj rozmiar opaski do głowy. 
Zaznacz ołówkiem, zdejmij maskę i sklej opaskę.

5. Złóż oczodoły (D), sklej gotowe elementy wzdłuż zakładek. Połóż oczodoły na duże papierowe 
koła (G) i odrysuj górne krawędzie ołówkiem, a następnie wytnij i przyklej na oczodół. Zetnij 
małe czarne kółko (H) i przyklej na oko. Przyklej "oczodoły" do maski w miejscach wskaza-
nych na ilustracji.

5. Wytnij 6 elementów z zębami (F).

Trzy elementy (a, b, c) przyklej do górnej szczęki (element A)
* Zęby przyklejaj od wewnętrznej strony.
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Trzy elementy (d,e,f) przyklej do elementu C (dolna szczęka)

*Zęby przyklejaj od wewnętrznej strony.

6. Dolną szczękę przykręć śrubami od wnętrznej strony elementu C. Do każdego otworu użyj 
dwóch podkładek.
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* Przyklej pianki zabezpieczające (J) od wewnętrznej strony maski  w miejscach gdzie 
występują śruby. Na każdą ze śrub użyj jednej pianki zabezpieczającej.

PAMIĘTAJ, ŻE CAŁY PROCES MOŻESZ ZOBACZYĆ NA NASZYM VIDEO 
STRONA WWW.KOKOCARDBOARDS.COM/INSTRUKCJE-SKLADANIA/
 

* Upewnij się, że śrubka
jest mocno skręcona. 

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

