
Покрокова інструкція



Стислий опис
Поради з клею 

Поради з тканини 

Попередження

Поради з розмітки Поради з 
розмальовування

Матеріали, що входять 
до комплекту:

Матеріали, що не входять 
до комплекту:

Поради зі світловипроміню-
вальних діодів (LED)  

(малюнок, як зразок)

1. Розріжте тканину на шматки, дотримуючись інструкції.
    Наприклад:

1. Діти мають збирати конструктор лише під наглядом дорослих.
2. Після завершення роботи складайте матеріали, що залишилися, в спеціально відведені мішечки.

Як пронумерувати деталі. Наприклад, якщо в інструкції йдеться, що потрібно взяти деталь 2- А23 , це значить: перша 
цифра - пакет №2, друга цифра - деталь №А23 (У покроковій інструкції вказані лише номери деталей). 

1. Зверніть увагу на полярність контактів діода.
Жовтий дріт – позитивний
Білий дріт – негативний
2. В блоці живлення: 
Червоний дріт – позитивний
Чорний дріт – негативний 
3. Перевірте правильність з’єднання.

Пінцет Фарба Пензлик Лінійка Ножиці Гострогубці Олівець Cкріпка Викрутка ГолкаКанцелярський
ніж

Розмальовуйте вже готову роботу 
(другий шар фарби накладайте лише 
після того, як висохне перший).

Знайдіть дерев’яні деталі та відповідні до них шматочки паперу (зіставляйте номери). Зробіть відмітки на 
дерев’яних заготівках відповідно до паперових деталей.

Як вказано на малюнку

Встановіть акумулятори 
у блок живлення (зверніть 
увагу на правильне 
співвідношення «+» и «-«)

Відріжте 2 шматочка 
термоусадкової трубки 
(20 мм) та натягніть її на 
дроти.

З’єднайте дріт лампи з блоком живлення. 
Увага: жовтий дріт має бути з’єднано з червоним, а 
білий – із чорним. Спробуйте ввімкнути лампу.

Наклейте К3 на В1, так само, як і К11 на В12 і В16 
на К7.

З’єднайте зразки одягу 
(від меншого до більшого) 
та зшийте їх разом.

Приклейте гачок (як 
вказано на малюнку) та 
повісьте на нього зразки
одягу.

Установіть блок живлення, як вказано на малюнку 
(перемикачем до низу). Увага: не приклеюйте його, 
щоб у майбутньому мати змогу замінити елементи
живлення.

Вставте, як вказано на малюнку. Зразок. Готово!

Закрутіть кришку блоку 
живлення викруткою.

Зачистіть дроти (12 мм)

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 8 шт.

Паперові заготівки - М8-М13
Червона нитка 
(довжина 100 мм) (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 8 шт.



Платтяна
шафа

Стеля

Тканина

Подушка

Кошик

Дерев’яні заготівки – 13 шт

Золотисті круглі ручки (діаметр 4 мм) – 2 
шт. (пакет №9)
Золотисті тримачі для ручки (діаметр 8 мм) 
– 2 шт. (пакет №9)
Золотистий металевий дріт (довжина – 30 
мм) (пакет №5)

Папір М23 – 8 шматочків

Паперова заготівка 
(довжина 1)
Шовк-сирець (пакет №8)
Тканина 50х80 мм 
(пакет №4) - 3 види

Тканина 50х80 мм (пакет 
№4) – 6 видів

Паперові заготівки М16-М19 – 4 шматочка
Мотузка солом’яного кольору - довжина 500 мм (пакет №4)
Мотузка солом’яного кольору – 1500 мм (пакет №4)
Тканина 20х90 мм (пакет №4)

Вставте золотисті круглі 
ручки в отвори деталі А26

Вставте паперову заготівку 
К6 у заготівку М5, як 
вказано на малюнку

Склейте деталі К6 
та М5

Відріжте 
світловипромінювальні 
діоди, як вказано на 
малюнку

Зачистіть 12 мм дроту та 
з’єднайте їх зі 
світловипромінювальними 
діодами, як вказано на малюнку

Перевірте лампу 
(особливу увагу зверніть 
на правильне 
співвідношення «+» і «-»)

Відріжте два 10-ти мм шматочка 
термоусадкової трубки та натягніть 
її на дроти, як вказано на малюнку

Склейте деталі А1 та А2, як вказано 
на малюнку (Приєднайте пістон, як 
вказано на малюнку. Розмалюйте 
деталь А1 заздалегідь)

Прогрійте термоусадкову трубку 
запальничкою впродовж кількох 
секунд (цей пункт 
необов’язковий)

Вставте лампу в пістон, приклеєний до стелі. (Попередньо 
загнувши дроти)

Надійно приєднайте лампу до стелі (після чого 
перевірте її)

Зафіксуйте дроти в куті 
кімнати клеєм

Притримуйте їх пінцетом, 
доки клей засохне, як 
вказано на малюнку

Протягніть дроти в один із 
кутів кімнати, як вказано на 
малюнку

Обережно приклейте стелю

Вставте дроти у великий пістон, 
як вказано на малюнку 
(перевірте лампу)

Зверху надіньте абажур та 
тримач для лампи

Відріжте 40 мм термоусадкової 
трубки та протягніть крізь неї дроти 
(нагрівати трубку необов’язково)

Дверцята та шухляда 
платтяної шафи готові

Зберіть деталі, як вказано 
на малюнку

Зберіть деталі, як вказано 
на малюнку

Розмітьте золотистий 
металевий дріт відповідно 
до отворів, як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт у формі букви 
«П» за допомогою пінцету 
або плоскогубців, як 
вказано на малюнку

Вставте золотисті тримачі 
для ручки в отвори деталі 
А25

Вставте зігнутий дріт у 
тримачі для ручки, як 
вказано на малюнку

Покладіть паперову 
заготівку на тканину та 
зверніть її, як вказано на 
малюнку

Покладіть 
відповідну 
паперову заготівку 
на тканину

Складіть заготівку 
квадратом та 
розрівняйте краї

Так само зробіть ще 2 
подушки

Витягніть паперову 
заготівку з тканинної 
заготівки

Проклейте заготівку з 
одного боку, як вказано 
на малюнку

Зробіть 4 кошика, як 
вказано на малюнку

Покладіть в кошик два 
складені зразки 
тканини (25х50 мм)

Обклейте 500 мм 
мотузкою кошик М16, як 
вказано на малюнку 
(почніть знизу та 
рухайтеся вгору)

Візьміть трохи шовку та 
за допомогою пінцету 
наповніть ним заготівку 
для подушки

Стисніть, як вказано на 
малюнку

Так само скрутіть ще 7 
шматочків

Приклейте всі елементи, 
як вказано на малюнку

Дерев’яні заготівки – 2 шт.
Жовтий та білий дріт – по 1 мотку кожного 
кольору (пакет №6)
Паперові заготівки (М5, К6)
Світлодіодна лампа – 1 набір (пакет №6)
Маленькі шурупи – 2 шт. (пакет №6)
Блок живлення – 1 шт. (пакет №6)
Термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №6)
Тримач для лампи – 1 шт. (пакет №9)
Маленькі пістони - 1 шт. (пакет №9)
Великі пістони - 1 шт. (діаметр 3.5 мм) 
(пакет №9)



A
pr

il 
 

A
pr

il 

 T
h

u
rs

d
a

y
 T

h
u

rs
d

a
y

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

Ja
nu

ar
y

Ja
nu

ar
y

M
o

n
d

ay
M

o
n

d
ay

Fe
br

ua
ry

 
Fe

br
ua

ry
 

Tu
e

sd
ay

Tu
e

sd
ay

Ja
nu

ar
y

Ja
nu

ar
y

M
o

n
d

ay
M

o
n

d
ay

Fe
br

ua
ry

 
Fe

br
ua

ry
 

Tu
e

sd
ay

Tu
e

sd
ay

A
pr

il 
 

A
pr

il 

 T
h

u
rs

d
ay

 T
h

u
rs

d
ay

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

Ja
nu

ar
y

Ja
nu

ar
y

M
o

n
d

ay
M

o
n

d
ay

Fe
br

ua
ry

 
Fe

br
ua

ry
 

Tu
e

sd
ay

Tu
e

sd
ay

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

A
pr

il 
 

A
pr

il 

 T
h

u
rs

d
ay

 T
h

u
rs

d
ay

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

A
pr

il 
 

A
pr

il 

 T
h

u
rs

d
ay

 T
h

u
rs

d
ay

Ja
nu

ar
y

Ja
nu

ar
y

M
o

n
d

ay
M

o
n

d
ay

Fe
br

ua
ry

 
Fe

br
ua

ry
 

Tu
e

sd
ay

Tu
e

sd
ay

M
ar

ch
 

M
ar

ch
 

W
e

d
n

e
sd

ay
W

e
d

n
e

sd
ay

Обклейте 150 мм 
мотузкою кошик М17, 
як вказано на 
малюнку (знизу вгору)

Виріжте алюмінієву 
заготівку, зважаючи на 
паперову - L3, як 
вказано на малюнку.

Вставте готовий 
календар в 
алюмінієву заготівку 
та зробіть невеличкі 
заглиблення, як 
вказано на малюнку

Обклейте тканиною 
кошик М18

Зігніть заготівку згідно 
інструкції

З’єднайте В34 и В14, 
як вказано на 
малюнку

Вставте мідну шайбу в 
золотистий тримач, як 
вказано на малюнку

Приклейте мереживо, як 
вказано на малюнку

Розвісте в платтяній 
шафі зроблені зразки 
тканини та паперову 
заготівку К15

Прикрепіть календар 
та паперову заготівку 
К14, як вказано на 
малюнку

Покладіть на поличку 
шафи кошик та 
подушку

Зафіксуйте та 
приклейте кавомолку Готово

Готово

Вставте другу 
золотисту круглу 
ручку на шухлядку 
кавомолки, як 
вказано на 
малюнку

Зігніть кінець 
металевого дроту (він 
позначений буквою b)

Відміряйте 12 мм 
дроту

Зігніть його так, як 
вказано на малюнку

Надіньте на кінець 
дроту золотисту 
круглу ручку (більшим 
отвором)

З’єднайте деталі 
кавомолки, як 
вказано на малюнку

Вставте зігнутий дріт в 
отвір шайби

Виміряйте довжину, 
як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт петлею, як 
вказано на малюнку

Після чого зігніть 
гачок дроту буквою 
«L»

Склейте картонні 
заготівки (звертайте 
увагу на лицьовий та 
зворотній бік)

Готово 
(дотримуйтеся лінії 
згину)

Приклейте календар

Зігніть паперові 
заготівки К17, як 
вказано на малюнку. 

Складіть два 
календаря разом

Так само вставте і друге вікно

Зігніть металевий дріт, 
як вказано на малюнку

Зігніть металевий дріт, 
як вказано на малюнку

Зігніть, як вказано на 
малюнку

Зігніть ще раз, як вказано 
на малюнку

Зігніть тканину та 
склейте її, як вказано 
на малюнку

Протягніть дріт крізь 
зроблену фіранку

Зігніть тканину для 
фіранок із боків (на 5 
мм), як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт із другого 
кінця (в інструкції він 
позначений буквою 
«b») під кутом 90 
градусів

Зігніть кінець дроту 
(в інструкції він 
позначений буквою 
«а») під кутом 90 
градусів

Приклейте пістони 
над вікном, як 
вказано на малюнку

Відріжте дві 
половинки мотузки

Перев’яжіть фіранку 
посередині

Вставте дріт із 
фіранкою в пістони 
над вікном

Відміряйте необхідну 
довжину дроту

Так само зробіть ще один 
гачок

Прикріпіть на гачок букет 
фіолетових квітів

Повісте гачок із букетом 
на стіну

Приклейте D1, як вказано на малюнку

Складіть два 
календаря разом

Календар

Паперові заготівки К17, L3, M7

Коричневий картон – 1 лист (пакет №7)
Дерев’яні заготівки – 4 шт

Золотиста кругла ручка – 2 шт. (пакет №9)
Мідна шайба (діаметр 5 мм) – 1 шт. (пакет №9)

Золотистий тримач (діаметр 10 м) – 1 шт. 
(пакет №9)
Тонкий коричневий металевий дріт
 (довжина 40 мм) (пакет №5)

Коричневий металевий 
дріт (довжина 30 мм) – 
2 шт. (пакет №5)

Лист алюмінію – 1 шт. (пакет №9)
Золотиста шайба – 1 шт. (пакет №9)

Збирання

Список елементів:

Фіранки

Товстий коричневий металевий дріт 
– 1 шт. (пакет №5)
Тканина 90х100 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Мотузка солом’яного кольору 
(довжина 100 мм) (пакет №4)
Маленький пістон (діаметр 3 мм) – 
2 шт. (пакет №9)



Комод

Вікно

Рама

Капелюх

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Дерев’яні заготівки – 5 шт

Паперові заготівки К1, К2

Пластиковий лист 25х80 мм – 2 шт. 
(пакет №4)
Пластиковий лист 32х80 мм – 1 шт. 
(пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 14 шт.
Чорний папір – 1 аркуш (пакет №7)

Паперові заготівки К16

Золотисті тримачі для ручок 
(діаметр 4 мм) – 6 шт. (пакет №9)
Тонкий коричневий металевий дріт 
(довжина 50 мм) (пакет №5

Тканина 70х70 мм – 1 шматок (пакет №4)

Тканина 35х35 мм – 1 шматок (пакет №4)

Жовта тасьма (довжина 130 мм) (пакет №4)

Паперові заготівки М15, М22, L2v

Білі бусинки (діаметр 3 мм) – 3 шт. (пакет №9)

Зігніть шматочки дроту 
в формі букви «U», як 
вказано на малюнку

З’єднайте, як вказано на малюнку

Приклейте дві половинки 
вікна (в інструкції позначені 
буквою «а») на заготівку А6 

Приклейте вікно (в інструкції 
позначене буквою «b») на 
заготівку А8

Готово

Приклейте дві половинки 
вікна (в інструкції позначені 
буквою «а») на заготівку А6

Так само зробіть ще два вікна

Вклейте елемент С1 в віконну раму, як вказано на 
малюнку

Вставте вікно та зафіксуйте його, як вказано на малюнку Приклейте, як вказано на малюнку Зовнішній бік

Вставте зроблені ручки для 
шухляд комоду, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Вставте заготівку М15 в М
22, зважаючи на базову 
лінію

Готово

Склейте заготівки, як 
вказано на малюнку

Наклейте блакитну 
тканину на внутрішні 
криси капелюха, як 
вказано на малюнку

Прикрепіть на капелюсі 
шматочок тканини, як 
вказано на малюнку

Завяжіть на капелюсі 
жовту тасьму, зафіксуйте 
її клеєм та обріжте зайве

Сформуйте з обрізаної 
тасьми бантик

Прикрепіть його до 
капелюха, як вказано на 
малюнку

У центр бантика 
приклейте білі бусинки Готово

Виріжте тканину за 
контуром капелюха та 
приклейте її

Зігніть краї тканини в 
середину капелюха, як 
вказано на малюнку  

Зігніть паперову заготівку 
L2 та шматочок 
блакитної тканини вдвічі

Обріжте тканину, 
зважаючи на паперову 
заготівку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

На кожен шматочок 
начепіть по два тримача 
для ручки та зафіксуйте їх 
клеєм





M1

M2

M3

M4

M14

Дерев’яні заготівки – 3 шт.

Ніжки (довжина 55 мм, діаметр 3 
мм) – 4 шт. (пакет №5)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Паперова заготівка М21

Тканина 25х25 мм – 1 шматок (пакет №4)

Ніжки з різьбленням (діаметр 3 мм) – 2 шт. 
(пакет №5)

Дерев’яні заготівки – 6 шт

Картонна заготівка М6

Тканина 30х70 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Тканина 120х90 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 9 шт

Котушки (діаметр 3 мм) – 4 
шт. (шматочки ніжок столу, 
що залишилися

Зелений папір – 1 аркуш 
(пакет №4)

Стовпчики (діаметр 3 мм, 
довжина 55 мм) – 8 шт. 
(пакет №5)
Тканина (45х100 мм) 6 
видів – 8 зразків 
(пакет №4)

Фіолетові тичинки – 3 
набори (пакет №4)
Жовта нитка (довжина 150 
мм) (пакет №4)

Котушки (діаметр 5 мм) – 4 
шт. (пакет №5)
Нитки жовта\червона\
зелена\синя (довжина 500 
мм) – 2 мотки кожного 
кольору (пакет №4)

Паперові заготівки 
М14, М1-М4

Відміряйте 45 мм ніжки столу 
та відріжте зайве

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Приклейте її на сидіння 
стільця

Приклейте елементи а і 
b, як вказано на 
малюнку

Надіньте бусинку на зубочистку

З’єднайте заготівку з 1 
та 2 пункту разом

Обріжте тканину, як вказано 
на малюнку

Підігніть тканину та обклейте 
нею картонну заготівку

Приклейте поверхню 
прасувальної дошки до 
основи

Бусинки 4-х кольорів – 2 бусинки 
кожного кольору (пакет №9)
Синя і зелена нитка (довжина 
1000 мм) – 2 мотки (пакет №4)
Жовта і червона нитка (довжина 
1000 мм) – 2 мотки (пакет №4)
Червона мотузка (довжина 300 
мм) – 1 моток (пакет №4)
Мотузка солом’яного кольору 
(довжина 300 мм) – 1 моток 
(пакет №4)

Склейте частини 
дошки, зважаючи 
на позначки

Нанесіть на бусинку 
клей та намотайте на неї 
червону мотузку

Не знімайте клубок із 
зубочистки, доки клей не 
висохне

Так само зробіть ще 
7 клубків

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Відокремте різьблення 
на ніжках стільця

Приклейте його, як 
вказано на малюнку

Обклейте паперову 
заготівку тканиною

Вставте 4 ніжки стола, як 
вказано на малюнку

Приклейте деталі, як 
вказано на малюнку

Поріжте зелений папір 
(25х75 мм), як вказано на 
малюнку

Заверніть тичинки в аркуш 
паперу, обріжте зайве, як 
вказано на малюнку

Перев’яжіть букет жовтою 
ниткою

З’єднайте разом частини, позначені буквою «а». Те саме 
зробіть із заготівками, позначеними буквами «b», «с» і «d»

Приклейте деталі, як 
вказано на малюнку

Приклейте деталі, як вказано 
на малюнку

Намотайте нитку на котушку, 
як вказано на малюнку

Зробіть те саме з сімома 
котушками, що залишилися

Нанесіть клей на стовпчик
Покладіть стовпчик на край 
тканини та змотайте її 
рулоном (не робіть надто тугі 
рулони)

Приклейте тканину на 
заготівку А10

Приклейте ніжки столу зі 
зворотного боку стільниці

Готово

Готово

Зробіть те саме з трьома 
ніжками, що залишилися 
(уважно відміряйте необхідну 
довжину, щоб стіл був стійким)

Ящик для 
інструментів

Стілець

Прасувальна
 дошка

Маленькі
клубки

Котушки Букет

Рулони 
тканини

Вимірювальні
інструменти

Збирання



Змотайте та зафіксуйте, як 
вказано на малюнку

Приклейте білий корінець 
книги і зафіксуйте його 
скріпкою

Таким чином у вас має 
вийти 8 квіточок

Наріжте рафію на 
маленькі шматочки

Покладіть ці шматочки 
в скляну пляшечку

Покладіть у нього вимірювальні 
інструменти (b, d) та інші маленькі 
ножиці з пакету №9

Туди ж покладіть вимірювальні 
інструменти (с), котушки та 
фіолетовий букет

Приклейте на стіл книгу, рослину в 
горщику та рулон тканини, як 
вказано на малюнку

Стіл готовий

Зафіксуйте на столі пляшечку для 
зберігання дрібничок і склянку для 
зберігання дрібничок з пакета №6, як 
вказано на малюнку

Дістаньте ножиці з пакету №9
Покладіть ящик для інструментів, 
вимірювальні інструменти (а) і 
ножиці на стіл, як вказано на 
малюнку

Капніть трохи клею в одне з 
відділень ящика для інструмент

Закоркуйте пляшечку

Виріжте листя для рослини 
(30х30 мм), як вказано на 
малюнку

Вставте рослину в квітковий 
горщикРослина готова

Зігніть квіти навпіл та 
обмотайте їх зеленим 
папером, як вказано на 
малюнку

Вставте заготівку книги в 
обкладинку і приклейте

Виріжте з паперу 8 
квадратних заготівок (10х10 
мм), як вказано на малюнку

Зігніть кожну заготівку, як 
вказано на малюнку

Вставте в центр кожної 
заготівки тичинку та 
склейте їх З’єднайте деталі, як вказано 

на малюнку

Приклейте декор на поличку, як 
вказано на малюнку

Зніміть плівку з 
дзеркала та 
приклейте його на 
заготівку А17
малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте А11 з В18 та 
склейте частини табуретки

Вставте та приклейте деталь 
В10

Підігніть краї тканини 
всередину та приклейте їх

Приклейте сидіння табуретки 
на його основу

Покладіть на тканину 
паперову заготівку, як вказано 
на малюнку, і виріжте, 
залишаючи трохи місця з 
країв

Склейте, як 
вказано на 
малюнку

Готово

З’єднайте деталі, як вказано 
на малюнку

З’єднайте деталі, як вказано 
на малюнку

Вставте в вітрину 3 рулони 
тканини

Капніть трохи клею в 
квадратну пластикову бусинку

Притрусіть її зеленою пудрою 
дерева, як вказано на 
малюнку

Так само змотайте ще 7 
рулонів тканини

Зігніть заготівку К5, як вказано 
на малюнку

Приклейте білий корінець книги 
і зафіксуйте його скріпкою

Паперові заготівки К4\К5

Рослина

Кольоровий папір зелений\
помаранчевий\жовтий – по 1 
аркушу кожного кольору 
(пакет №4)
Жовті тичинки– 4 шт. (пак. №4)
Мідний квітковий горщик – 1 
шт. (пакет №9)

Пляшечка для 
зберігання 
дрібничок

Скляна пляшечка – 1 
шт. (пакет №8)

Рафія солом’яного 
кольору (довжина 100 
мм) (пакет №4)

Корок – 1 шт. (пакет №8)

Дерев’яні заготівки – 6 шт.

Біла пластикова квадратна бусинка – 1 шт. 
(пакет №9)

Зелена пудра дерева – 1 пакет (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 4 шт

Дерев’яні заготівки – 4 шт

Тканина 30х30 мм – 1 шматок 
(пакет №4)
Паперова заготівка М20

Стовпчики (довжина 33 мм, діаметр 
3 мм) – 3 шт. (пакет №5)

Стовпчики (довжина 33 мм, діаметр 3 
мм) – 3 шт. (пакет №5)
Сріблястий папір 26х80 мм – 1 аркуш 
(пакет №4)

Дзеркало

Кругла 
табуретка
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Змотайте та зафіксуйте, як 
вказано на малюнку

Приклейте білий корінець 
книги і зафіксуйте його 
скріпкою

Таким чином у вас має 
вийти 8 квіточок

Наріжте рафію на 
маленькі шматочки

Покладіть ці шматочки 
в скляну пляшечку

Покладіть у нього вимірювальні 
інструменти (b, d) та інші маленькі 
ножиці з пакету №9

Туди ж покладіть вимірювальні 
інструменти (с), котушки та 
фіолетовий букет

Приклейте на стіл книгу, рослину в 
горщику та рулон тканини, як 
вказано на малюнку

Стіл готовий

Зафіксуйте на столі пляшечку для 
зберігання дрібничок і склянку для 
зберігання дрібничок з пакета №6, як 
вказано на малюнку

Дістаньте ножиці з пакету №9
Покладіть ящик для інструментів, 
вимірювальні інструменти (а) і 
ножиці на стіл, як вказано на 
малюнку

Капніть трохи клею в одне з 
відділень ящика для інструмент

Закоркуйте пляшечку

Виріжте листя для рослини 
(30х30 мм), як вказано на 
малюнку

Вставте рослину в квітковий 
горщикРослина готова

Зігніть квіти навпіл та 
обмотайте їх зеленим 
папером, як вказано на 
малюнку

Вставте заготівку книги в 
обкладинку і приклейте

Виріжте з паперу 8 
квадратних заготівок (10х10 
мм), як вказано на малюнку

Зігніть кожну заготівку, як 
вказано на малюнку

Вставте в центр кожної 
заготівки тичинку та 
склейте їх З’єднайте деталі, як вказано 

на малюнку

Приклейте декор на поличку, як 
вказано на малюнку

Зніміть плівку з 
дзеркала та 
приклейте його на 
заготівку А17
малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте А11 з В18 та 
склейте частини табуретки

Вставте та приклейте деталь 
В10

Підігніть краї тканини 
всередину та приклейте їх

Приклейте сидіння табуретки 
на його основу

Покладіть на тканину 
паперову заготівку, як вказано 
на малюнку, і виріжте, 
залишаючи трохи місця з 
країв

Склейте, як 
вказано на 
малюнку

Готово

З’єднайте деталі, як вказано 
на малюнку

З’єднайте деталі, як вказано 
на малюнку

Вставте в вітрину 3 рулони 
тканини

Капніть трохи клею в 
квадратну пластикову бусинку

Притрусіть її зеленою пудрою 
дерева, як вказано на 
малюнку

Так само змотайте ще 7 
рулонів тканини

Зігніть заготівку К5, як вказано 
на малюнку

Приклейте білий корінець книги 
і зафіксуйте його скріпкою

Паперові заготівки К4\К5

Рослина

Кольоровий папір зелений\
помаранчевий\жовтий – по 1 
аркушу кожного кольору 
(пакет №4)
Жовті тичинки– 4 шт. (пак. №4)
Мідний квітковий горщик – 1 
шт. (пакет №9)

Пляшечка для 
зберігання 
дрібничок

Скляна пляшечка – 1 
шт. (пакет №8)

Рафія солом’яного 
кольору (довжина 100 
мм) (пакет №4)

Корок – 1 шт. (пакет №8)

Дерев’яні заготівки – 6 шт.

Біла пластикова квадратна бусинка – 1 шт. 
(пакет №9)

Зелена пудра дерева – 1 пакет (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 4 шт

Дерев’яні заготівки – 4 шт

Тканина 30х30 мм – 1 шматок 
(пакет №4)
Паперова заготівка М20

Стовпчики (довжина 33 мм, діаметр 
3 мм) – 3 шт. (пакет №5)

Стовпчики (довжина 33 мм, діаметр 3 
мм) – 3 шт. (пакет №5)
Сріблястий папір 26х80 мм – 1 аркуш 
(пакет №4)

Дзеркало

Кругла 
табуретка



Дерев’яні заготівки – 3 шт.

Ніжки (довжина 55 мм, діаметр 3 
мм) – 4 шт. (пакет №5)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Паперова заготівка М21

Тканина 25х25 мм – 1 шматок (пакет №4)

Ніжки з різьбленням (діаметр 3 мм) – 2 шт. 
(пакет №5)

Дерев’яні заготівки – 6 шт

Картонна заготівка М6

Тканина 30х70 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Тканина 120х90 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 9 шт

Котушки (діаметр 3 мм) – 4 
шт. (шматочки ніжок столу, 
що залишилися

Зелений папір – 1 аркуш 
(пакет №4)

Стовпчики (діаметр 3 мм, 
довжина 55 мм) – 8 шт. 
(пакет №5)
Тканина (45х100 мм) 6 
видів – 8 зразків 
(пакет №4)

Фіолетові тичинки – 3 
набори (пакет №4)
Жовта нитка (довжина 150 
мм) (пакет №4)

Котушки (діаметр 5 мм) – 4 
шт. (пакет №5)
Нитки жовта\червона\
зелена\синя (довжина 500 
мм) – 2 мотки кожного 
кольору (пакет №4)

Паперові заготівки 
М14, М1-М4

Відміряйте 45 мм ніжки столу 
та відріжте зайве

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Приклейте її на сидіння 
стільця

Приклейте елементи а і 
b, як вказано на 
малюнку

Надіньте бусинку на зубочистку

З’єднайте заготівку з 1 
та 2 пункту разом

Обріжте тканину, як вказано 
на малюнку

Підігніть тканину та обклейте 
нею картонну заготівку

Приклейте поверхню 
прасувальної дошки до 
основи

Бусинки 4-х кольорів – 2 бусинки 
кожного кольору (пакет №9)
Синя і зелена нитка (довжина 
1000 мм) – 2 мотки (пакет №4)
Жовта і червона нитка (довжина 
1000 мм) – 2 мотки (пакет №4)
Червона мотузка (довжина 300 
мм) – 1 моток (пакет №4)
Мотузка солом’яного кольору 
(довжина 300 мм) – 1 моток 
(пакет №4)

Склейте частини 
дошки, зважаючи 
на позначки

Нанесіть на бусинку 
клей та намотайте на неї 
червону мотузку

Не знімайте клубок із 
зубочистки, доки клей не 
висохне

Так само зробіть ще 
7 клубків

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть елементи, як 
вказано на малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Відокремте різьблення 
на ніжках стільця

Приклейте його, як 
вказано на малюнку

Обклейте паперову 
заготівку тканиною

Вставте 4 ніжки стола, як 
вказано на малюнку

Приклейте деталі, як 
вказано на малюнку

Поріжте зелений папір 
(25х75 мм), як вказано на 
малюнку

Заверніть тичинки в аркуш 
паперу, обріжте зайве, як 
вказано на малюнку

Перев’яжіть букет жовтою 
ниткою

З’єднайте разом частини, позначені буквою «а». Те саме 
зробіть із заготівками, позначеними буквами «b», «с» і «d»

Приклейте деталі, як 
вказано на малюнку

Приклейте деталі, як вказано 
на малюнку

Намотайте нитку на котушку, 
як вказано на малюнку

Зробіть те саме з сімома 
котушками, що залишилися

Нанесіть клей на стовпчик
Покладіть стовпчик на край 
тканини та змотайте її 
рулоном (не робіть надто тугі 
рулони)

Приклейте тканину на 
заготівку А10

Приклейте ніжки столу зі 
зворотного боку стільниці

Готово

Готово

Зробіть те саме з трьома 
ніжками, що залишилися 
(уважно відміряйте необхідну 
довжину, щоб стіл був стійким)

Ящик для 
інструментів

Стілець

Прасувальна
 дошка

Маленькі
клубки

Котушки Букет

Рулони 
тканини

Вимірювальні
інструменти

Збирання





Комод

Вікно

Рама

Капелюх

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Дерев’яні заготівки – 5 шт

Паперові заготівки К1, К2

Пластиковий лист 25х80 мм – 2 шт. 
(пакет №4)
Пластиковий лист 32х80 мм – 1 шт. 
(пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 14 шт.
Чорний папір – 1 аркуш (пакет №7)

Паперові заготівки К16

Золотисті тримачі для ручок 
(діаметр 4 мм) – 6 шт. (пакет №9)
Тонкий коричневий металевий дріт 
(довжина 50 мм) (пакет №5

Тканина 70х70 мм – 1 шматок (пакет №4)

Тканина 35х35 мм – 1 шматок (пакет №4)

Жовта тасьма (довжина 130 мм) (пакет №4)

Паперові заготівки М15, М22, L2v

Білі бусинки (діаметр 3 мм) – 3 шт. (пакет №9)

Зігніть шматочки дроту 
в формі букви «U», як 
вказано на малюнку

З’єднайте, як вказано на малюнку

Приклейте дві половинки 
вікна (в інструкції позначені 
буквою «а») на заготівку А6 

Приклейте вікно (в інструкції 
позначене буквою «b») на 
заготівку А8

Готово

Приклейте дві половинки 
вікна (в інструкції позначені 
буквою «а») на заготівку А6

Так само зробіть ще два вікна

Вклейте елемент С1 в віконну раму, як вказано на 
малюнку

Вставте вікно та зафіксуйте його, як вказано на малюнку Приклейте, як вказано на малюнку Зовнішній бік

Вставте зроблені ручки для 
шухляд комоду, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Вставте заготівку М15 в М
22, зважаючи на базову 
лінію

Готово

Склейте заготівки, як 
вказано на малюнку

Наклейте блакитну 
тканину на внутрішні 
криси капелюха, як 
вказано на малюнку

Прикрепіть на капелюсі 
шматочок тканини, як 
вказано на малюнку

Завяжіть на капелюсі 
жовту тасьму, зафіксуйте 
її клеєм та обріжте зайве

Сформуйте з обрізаної 
тасьми бантик

Прикрепіть його до 
капелюха, як вказано на 
малюнку

У центр бантика 
приклейте білі бусинки Готово

Виріжте тканину за 
контуром капелюха та 
приклейте її

Зігніть краї тканини в 
середину капелюха, як 
вказано на малюнку  

Зігніть паперову заготівку 
L2 та шматочок 
блакитної тканини вдвічі

Обріжте тканину, 
зважаючи на паперову 
заготівку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

На кожен шматочок 
начепіть по два тримача 
для ручки та зафіксуйте їх 
клеєм
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Обклейте 150 мм 
мотузкою кошик М17, 
як вказано на 
малюнку (знизу вгору)

Виріжте алюмінієву 
заготівку, зважаючи на 
паперову - L3, як 
вказано на малюнку.

Вставте готовий 
календар в 
алюмінієву заготівку 
та зробіть невеличкі 
заглиблення, як 
вказано на малюнку

Обклейте тканиною 
кошик М18

Зігніть заготівку згідно 
інструкції

З’єднайте В34 и В14, 
як вказано на 
малюнку

Вставте мідну шайбу в 
золотистий тримач, як 
вказано на малюнку

Приклейте мереживо, як 
вказано на малюнку

Розвісте в платтяній 
шафі зроблені зразки 
тканини та паперову 
заготівку К15

Прикрепіть календар 
та паперову заготівку 
К14, як вказано на 
малюнку

Покладіть на поличку 
шафи кошик та 
подушку

Зафіксуйте та 
приклейте кавомолку Готово

Готово

Вставте другу 
золотисту круглу 
ручку на шухлядку 
кавомолки, як 
вказано на 
малюнку

Зігніть кінець 
металевого дроту (він 
позначений буквою b)

Відміряйте 12 мм 
дроту

Зігніть його так, як 
вказано на малюнку

Надіньте на кінець 
дроту золотисту 
круглу ручку (більшим 
отвором)

З’єднайте деталі 
кавомолки, як 
вказано на малюнку

Вставте зігнутий дріт в 
отвір шайби

Виміряйте довжину, 
як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт петлею, як 
вказано на малюнку

Після чого зігніть 
гачок дроту буквою 
«L»

Склейте картонні 
заготівки (звертайте 
увагу на лицьовий та 
зворотній бік)

Готово 
(дотримуйтеся лінії 
згину)

Приклейте календар

Зігніть паперові 
заготівки К17, як 
вказано на малюнку. 

Складіть два 
календаря разом

Так само вставте і друге вікно

Зігніть металевий дріт, 
як вказано на малюнку

Зігніть металевий дріт, 
як вказано на малюнку

Зігніть, як вказано на 
малюнку

Зігніть ще раз, як вказано 
на малюнку

Зігніть тканину та 
склейте її, як вказано 
на малюнку

Протягніть дріт крізь 
зроблену фіранку

Зігніть тканину для 
фіранок із боків (на 5 
мм), як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт із другого 
кінця (в інструкції він 
позначений буквою 
«b») під кутом 90 
градусів

Зігніть кінець дроту 
(в інструкції він 
позначений буквою 
«а») під кутом 90 
градусів

Приклейте пістони 
над вікном, як 
вказано на малюнку

Відріжте дві 
половинки мотузки

Перев’яжіть фіранку 
посередині

Вставте дріт із 
фіранкою в пістони 
над вікном

Відміряйте необхідну 
довжину дроту

Так само зробіть ще один 
гачок

Прикріпіть на гачок букет 
фіолетових квітів

Повісте гачок із букетом 
на стіну

Приклейте D1, як вказано на малюнку

Складіть два 
календаря разом

Календар

Паперові заготівки К17, L3, M7

Коричневий картон – 1 лист (пакет №7)
Дерев’яні заготівки – 4 шт

Золотиста кругла ручка – 2 шт. (пакет №9)
Мідна шайба (діаметр 5 мм) – 1 шт. (пакет №9)

Золотистий тримач (діаметр 10 м) – 1 шт. 
(пакет №9)
Тонкий коричневий металевий дріт
 (довжина 40 мм) (пакет №5)

Коричневий металевий 
дріт (довжина 30 мм) – 
2 шт. (пакет №5)

Лист алюмінію – 1 шт. (пакет №9)
Золотиста шайба – 1 шт. (пакет №9)

Збирання

Список елементів:

Фіранки

Товстий коричневий металевий дріт 
– 1 шт. (пакет №5)
Тканина 90х100 мм – 1 шматок 
(пакет №4)

Мотузка солом’яного кольору 
(довжина 100 мм) (пакет №4)
Маленький пістон (діаметр 3 мм) – 
2 шт. (пакет №9)



Платтяна
шафа

Стеля

Тканина

Подушка

Кошик

Дерев’яні заготівки – 13 шт

Золотисті круглі ручки (діаметр 4 мм) – 2 
шт. (пакет №9)
Золотисті тримачі для ручки (діаметр 8 мм) 
– 2 шт. (пакет №9)
Золотистий металевий дріт (довжина – 30 
мм) (пакет №5)

Папір М23 – 8 шматочків

Паперова заготівка 
(довжина 1)
Шовк-сирець (пакет №8)
Тканина 50х80 мм 
(пакет №4) - 3 види

Тканина 50х80 мм (пакет 
№4) – 6 видів

Паперові заготівки М16-М19 – 4 шматочка
Мотузка солом’яного кольору - довжина 500 мм (пакет №4)
Мотузка солом’яного кольору – 1500 мм (пакет №4)
Тканина 20х90 мм (пакет №4)

Вставте золотисті круглі 
ручки в отвори деталі А26

Вставте паперову заготівку 
К6 у заготівку М5, як 
вказано на малюнку

Склейте деталі К6 
та М5

Відріжте 
світловипромінювальні 
діоди, як вказано на 
малюнку

Зачистіть 12 мм дроту та 
з’єднайте їх зі 
світловипромінювальними 
діодами, як вказано на малюнку

Перевірте лампу 
(особливу увагу зверніть 
на правильне 
співвідношення «+» і «-»)

Відріжте два 10-ти мм шматочка 
термоусадкової трубки та натягніть 
її на дроти, як вказано на малюнку

Склейте деталі А1 та А2, як вказано 
на малюнку (Приєднайте пістон, як 
вказано на малюнку. Розмалюйте 
деталь А1 заздалегідь)

Прогрійте термоусадкову трубку 
запальничкою впродовж кількох 
секунд (цей пункт 
необов’язковий)

Вставте лампу в пістон, приклеєний до стелі. (Попередньо 
загнувши дроти)

Надійно приєднайте лампу до стелі (після чого 
перевірте її)

Зафіксуйте дроти в куті 
кімнати клеєм

Притримуйте їх пінцетом, 
доки клей засохне, як 
вказано на малюнку

Протягніть дроти в один із 
кутів кімнати, як вказано на 
малюнку

Обережно приклейте стелю

Вставте дроти у великий пістон, 
як вказано на малюнку 
(перевірте лампу)

Зверху надіньте абажур та 
тримач для лампи

Відріжте 40 мм термоусадкової 
трубки та протягніть крізь неї дроти 
(нагрівати трубку необов’язково)

Дверцята та шухляда 
платтяної шафи готові

Зберіть деталі, як вказано 
на малюнку

Зберіть деталі, як вказано 
на малюнку

Розмітьте золотистий 
металевий дріт відповідно 
до отворів, як вказано на 
малюнку

Зігніть дріт у формі букви 
«П» за допомогою пінцету 
або плоскогубців, як 
вказано на малюнку

Вставте золотисті тримачі 
для ручки в отвори деталі 
А25

Вставте зігнутий дріт у 
тримачі для ручки, як 
вказано на малюнку

Покладіть паперову 
заготівку на тканину та 
зверніть її, як вказано на 
малюнку

Покладіть 
відповідну 
паперову заготівку 
на тканину

Складіть заготівку 
квадратом та 
розрівняйте краї

Так само зробіть ще 2 
подушки

Витягніть паперову 
заготівку з тканинної 
заготівки

Проклейте заготівку з 
одного боку, як вказано 
на малюнку

Зробіть 4 кошика, як 
вказано на малюнку

Покладіть в кошик два 
складені зразки 
тканини (25х50 мм)

Обклейте 500 мм 
мотузкою кошик М16, як 
вказано на малюнку 
(почніть знизу та 
рухайтеся вгору)

Візьміть трохи шовку та 
за допомогою пінцету 
наповніть ним заготівку 
для подушки

Стисніть, як вказано на 
малюнку

Так само скрутіть ще 7 
шматочків

Приклейте всі елементи, 
як вказано на малюнку

Дерев’яні заготівки – 2 шт.
Жовтий та білий дріт – по 1 мотку кожного 
кольору (пакет №6)
Паперові заготівки (М5, К6)
Світлодіодна лампа – 1 набір (пакет №6)
Маленькі шурупи – 2 шт. (пакет №6)
Блок живлення – 1 шт. (пакет №6)
Термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №6)
Тримач для лампи – 1 шт. (пакет №9)
Маленькі пістони - 1 шт. (пакет №9)
Великі пістони - 1 шт. (діаметр 3.5 мм) 
(пакет №9)



Стислий опис
Поради з клею 

Поради з тканини 

Попередження

Поради з розмітки Поради з 
розмальовування

Матеріали, що входять 
до комплекту:

Матеріали, що не входять 
до комплекту:

Поради зі світловипроміню-
вальних діодів (LED)  

(малюнок, як зразок)

1. Розріжте тканину на шматки, дотримуючись інструкції.
    Наприклад:

1. Діти мають збирати конструктор лише під наглядом дорослих.
2. Після завершення роботи складайте матеріали, що залишилися, в спеціально відведені мішечки.

Як пронумерувати деталі. Наприклад, якщо в інструкції йдеться, що потрібно взяти деталь 2- А23 , це значить: перша 
цифра - пакет №2, друга цифра - деталь №А23 (У покроковій інструкції вказані лише номери деталей). 

1. Зверніть увагу на полярність контактів діода.
Жовтий дріт – позитивний
Білий дріт – негативний
2. В блоці живлення: 
Червоний дріт – позитивний
Чорний дріт – негативний 
3. Перевірте правильність з’єднання.

Пінцет Фарба Пензлик Лінійка Ножиці Гострогубці Олівець Cкріпка Викрутка ГолкаКанцелярський
ніж

Розмальовуйте вже готову роботу 
(другий шар фарби накладайте лише 
після того, як висохне перший).

Знайдіть дерев’яні деталі та відповідні до них шматочки паперу (зіставляйте номери). Зробіть відмітки на 
дерев’яних заготівках відповідно до паперових деталей.

Як вказано на малюнку

Встановіть акумулятори 
у блок живлення (зверніть 
увагу на правильне 
співвідношення «+» и «-«)

Відріжте 2 шматочка 
термоусадкової трубки 
(20 мм) та натягніть її на 
дроти.

З’єднайте дріт лампи з блоком живлення. 
Увага: жовтий дріт має бути з’єднано з червоним, а 
білий – із чорним. Спробуйте ввімкнути лампу.

Наклейте К3 на В1, так само, як і К11 на В12 і В16 
на К7.

З’єднайте зразки одягу 
(від меншого до більшого) 
та зшийте їх разом.

Приклейте гачок (як 
вказано на малюнку) та 
повісьте на нього зразки
одягу.

Установіть блок живлення, як вказано на малюнку 
(перемикачем до низу). Увага: не приклеюйте його, 
щоб у майбутньому мати змогу замінити елементи
живлення.

Вставте, як вказано на малюнку. Зразок. Готово!

Закрутіть кришку блоку 
живлення викруткою.

Зачистіть дроти (12 мм)

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 8 шт.

Паперові заготівки - М8-М13
Червона нитка 
(довжина 100 мм) (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 8 шт.
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