
Покрокова інструкція



Стислий опис
Поради з клею (малюнок, як зразок)

Поради з тканини 

Підлога

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

Поради зі світловипроміню-
вальних діодів (LED)  
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.

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

Матеріали, що входять 
до комплекту:

Матеріали, що не входять 
до комплекту:

Список елементів:

Пінцет Фарба Пензлик Лінійка Ножиці Гострогубці Олівець Cкріпка ВикруткаКанцелярський ніж

Поради з 
розмальовування

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

Поради з розмітки 

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

Дерев’яні заготівки – 3 шт.
Паперові заготівки К7

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). 

Обережно зафіксуйте дріт клеєм у кутку. 
Не використовуйте для цього клей В1

Притисніть дріт до стіни пінцетом

Вставте акумулятори в блок живлення 
(особливу увагу звертайте на правильне 
співвідношення «+» и «-«).

Закрутіть кришку блока живлення 
викруткою.

Підключіть дріт лампи до блоку живлення. 
Увага: жовтий дріт з’єднуйте з червоним, а 
білий із чорним.

Встановіть кришку. Не потрібно її 
приклеювати

Приклейте заготівку К7 
на А1

Розставте меблі в кімнаті, 
присунувши її в кут. Зафіксувати дах 
за допомогою клею

Правильно встановіть блок живлення (перемикачем 
донизу). Увага: не використовуйте для цього клей, 
щоб у майбутньому можна було замінити елементи 
живлення.

Зачистіть дроти 
(на 12 мм).

Відріжте 2 шматочки 
термоусадкової трубки (20 
мм) та надіньте на дроти



Стелаж №1

Стелаж №2

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 19 шт.

Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Золотистий металевий дріт 
(довжина 26 мм) (пакет №6)
Золотисті бусинки 
(діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 8 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Прозорий папір 30х80 мм – 1 аркуш (пакет №4)

Золотистий металевий дріт (довжина 40 мм)
(пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручок (діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)
Золотистий металевий дріт (довжина 30 мм) (пакет №6)

Зігніть золотистий 
металевий дріт у формі 
букви «П»

Надіньте на кінці ручки 
золотисті тримачі, капніть на 
них трохи клею і приклейте 
до поверхні нижньої 
шухляди стелажа, як 
вказано на малюнку.

Зберіть, як вказано на малюнку (зверніть увагу на 
напрямок деталі В7)

З’єднайте, як вказано 
на малюнку

З’єднайте елементи, як вказано на 
малюнку

Встановіть двері в центрі, як 
вказано на малюнку

Приклейте золотисті бусинки на 
заготівку В21, як вказано на малюнку

Розмітьте золотистий металевий дріт 
відповідно з отворами, як вказано на 
малюнку

Зігніть золотистий металевий дріт у 
формі букви «П»

Покладіть золотисті тримачі для ручки 
на отвори заготівки В20

Вставте зігнутий золотистий дріт у 
тримачі та зафіксуйте його

Вставте та зафіксуйте маленьку 
шафку в стелажі, як вказано на 
малюнку

Зігніть золотистий 
металевий дріт у 
формі букви «П»

Надіньте на кінці ручки 
золотисті тримачі, капніть на 
них трохи клею і приклейте до 
дверей шафи, як вказано на 
малюнку.

З’єднайте, як вказано на 
малюнку

Вставте дверцята шухляди с 
пункту інструкції №2 в деталь 
В9, як вказано на малюнку

Протягніть дроти крізь тонку термоусадкову 
трубку, після чого впродовж кількох секунд 
прогрійте її запальничкою

Зберіть люстру, як вказано на малюнку. Дроти 
однакового кольору з’єднайте разом. 
(Перевірте лампу)

Протягніть всі дроти крізь товсту 
термоусадкову трубку

Капніть трохи клею в плафони люстри та 
надійно зафіксуйте їх

Закріпіть люстру в пістоні (зверніть увагу 
на дріт)

Приклейте дріт, як вказано на малюнку

Затисніть плоскогубцями частини с та а на 
люстрі, як вказано на малюнку

Вирівняйте світильники згідно інструкції

Зачистіть інший жовтий і білий дріт. Дроти 
однакового кольору з’єднайте разом. 
(Перевірте лампу)

Протягніть дроти крізь тонку (30 мм) 
термоусадкову трубку, після чого впродовж 
кількох секунд прогрійте її запальничкою 
(Переконайтеся, що жовтий дріт ретельно 
ізольований).

З’єднайте, як вказано на малюнку Так само зробіть ще два світильники



Зберіть, як вказано на малюнку Зберіть, як вказано на малюнку

Зберіть, як вказано 
на малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на малюнку Зберіть, як вказано на малюнку Готово

Зберіть стелаж, як вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як вказано на  
малюнку.

Перевірте, чи працює 
лампа

Протягніть дроти крізь 
отвір і металеву скобу.

Поріжте термоусадкову трубку, 
як вказано на малюнку.

Зважаючи на пункти 3-6 інструкції, 
так само зробіть ще лампи. 
Відміряйте 35 мм, відріжте зайве.

Відміряйте 45 мм 
дроту, відріжте зайве.

Зігніть, як вказано на 
малюнку.

Зігніть, як вказано на 
малюнку.

Протягніть дроти крізь 
отвори за стрілками. 

Приклейте пістон, як вказано на 
малюнку.

Відміряйте та відріжте світлодіодну 
лампу, як вказано на малюнку.

Відріжте два 10-ти мм шматочки 
термоусадкової трубки. Надіньте її 
на дроти. Після чого в продовж 
кількох секунд прогрійте трубку 
запальничкою.

Зачистіть 12 мм білого та жовтого дроту. 
З’єднайте їх зі світлодіодною лампою, як 
вказано на малюнку («+»  - позитивний, «-« - 
негативний)

Зворотній бік

Зворотній бік

Вставте шухляду в частину 
стелажа В18. Збоку приклейте 
заготівки А9, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на малюнкуГотово

Стелаж №3

Стеля

Стелаж №4

Стелаж №5

Дерев’яні заготівки – 16 шт.
Золотистий металевий дріт 
(довжина 30 мм) (пакет №6)
Золотисті бусинки (діаметр 4 мм) – 
2 шт. (пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 2 шт.
Шурупи – 2 шт. (пакет №5)
Блок живлення – 1 шт. (пакет №5)
Пістони – 6 шт. (пакет №5)
Металева скоба – 1 шт. (пакет №5)
Світлодіодна лампа – 4 шт. (пакет №5)
Білий електричний дріт – 2 шт. (пакет №5)
Жовтий електричний дріт – 2 шт. (пакет №5)
Плафони – 3 шт. (пакет №5)
Чорний металевий дріт – 2 шт. (пакет №4)
Товста термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №4)
Тонка термоусадкова трубка – 2 шт. (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Дерев’яні заготівки – 13 шт.

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:



Рама Драбина

Маленька шафа

Список елементів:
Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 8 шт. 
Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Дерев’яні заготівки – 11 шт.
Паперові заготівки К14

Коричневий металевий дріт 
(довжина 50 мм) (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 4 мм) – 6 шт. (пакет №6)

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

Готово

Зігніть коричневий металевий 
дріт у формі букви «П»

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Приклейте таким чином три ручки 
на заготівки А16 і А17.

Приклейте зроблені шухлядки на 
заготівку А15, як вказано на малюнку

Надіньте на зігнутий дріт тримачі для 
ручки, капніть на середину трохи клею. 



Крісло

Порада: ретельно вимийте 
руки перед початком роботи. 

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 1 шт. (пакет №1)
Дерев’яні заготівки – 4 шт. 
Паперові заготівки Е1, Е2, Е3
Паперова заготівка М5
Тканина 100х150 мм – 2 шматки 
(пакет №4)

Обведіть на 
тканині 
заготівку Е1.

З’єднайте заготівки з пункту 
5 і 7 разом, як вказано на 
малюнку.

Так само зробіть другу бокову 
опору крісла, використав 
заготівку Е2.

Обведіть на тканині 
заготівку Е3

Виріжте по обведеному. 
Так само зробіть ще 
одну заготівку з тканини

З’єднайте елементи з 
пункту 16 з вирізаними 
з тканини заготівками

Надріжте заготівки в 
місцях, вказаних на 
малюнку

Приклейте тканину до 
заготів

Обріжте зайву тканину З’єднайте елементи, як 
вказано на малюнку

Те саме зробіть з другою 
заготівк

З’єднайте дві заготовки, як 
вказано на малюнку (с).

Приклейте до елементу с 
бокові опори крісла (а1 и а2).

Зафіксуйте спинку (b), як 
вказано на малюнку.

Приклейте ніжки В28, як 
вказано на малюнку.

Готово

Обведіть на тканині заготівку 
М5

Виріжте по обведеному. Так само 
зробіть ще одну заготівку з тканини.

З’єднайте елементи і 
надріжте в місцях, 
вказаних на малюнку

З’єднайте, як 
вказано на малюнку

Виріжте її. Так само 
зробіть ще одну 
заготівку з тканини

е: обріжте білі краї 
заготівки Е1. 
Переверніть е, як  
вказано на малюнку. 
Обріжте тканину згідно 
інструкції. 

Приклейте 
додатковий шматочок 
тканини на край 
заготівки

Приклейте 
тканину до 
заготівки (так 
само, як у 5 
пункті 
інструкції).

Нанесіть клей на краї заготівки В34, 
приклейте на них тканину. Надійно 
приклейте додатковий шматочок 
тканини. 

Віжріжте шматочок 
10х15 мм і приклейте 
його в місці, 
позначеному на 
малюнку.

Розріжте тканину в 
місцях, вказаних 
на малюнку (не 
проклеюйте). 

Меблі (У вас є власний будинок. Інформація, що наведена нижче, для вас). 

Картина 1

Картина 1

Картина 3

Шкіряна валіза

Картина 1

Книга 1

Рослина 1

Картина 2

Стелаж №1

Стелаж №4

Стелаж №5

Міні-таця 
з фруктами Квіти

Драбина

Книга 1

Стелаж №2

Стелаж №3

Картина 1

Картина 3

Картина 1

Паперова коробка х 4

Книга 3х3

Книга 1х1
Книга 4х1

Книга 2х3

Маленька 
шафа

Крісло Рослина 2

Міні-коробка

Маленьке 
горнятко 

(пакет №5)

Маленький 
круглий стіл

Книга 4х12 К10х5

Книга 1х2 Книга 2х3 Книга 3х1 Книга 4х2 Паперова коробка х1

Паперова коробка х2 Книга 1х2

Книга 2х3

Книга 3х1 Книга 4х2 Книга 3х2 Книга 1х1 Книга 4х2 Паперова коробка х1
Книга 4х4

Книга 3х1 Книга 4х1

Паперова коробка х2 Книга 1х1

Книга 2х7 Книга 3х5 Книга 4х5

Книга 2х8
Книга 4х3 К10х2

Книга 3х7
Книга 1х1К10х2Книга 2х21



Картина 3 Маленький 
круглий стіл

Міні-коробка

Міні-таця з фруктами

Рослина 1

Рослина 2

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

1-А28 – 2 шт.
Паперова заготівка К13*2

Дерев’яні заготівки – 3 шт. 
Циліндри (ніжки столу) (довжина 33 мм,
діаметр 3 мм) – 3 шт. (пакет №4)

Список елементів:
Тканина 30х100 мм – 1 шматок 
(пакет №4)
Паперова заготівка М4, К9*4

Список елементів:
Червоні бусинки (діаметр 5 мм) 
– 3 шт. (пакет №6)
Великий сріблястий тримач
– 1 шт. (пакет №6)

Тканина 50х50 – 1 шматок (пакет №4)

Маленький сріблястий тримач 
– 1 шт. (пакет №6)

Квітковий горщик -  1шт. (пакет №6)
Жовті тичинки – 3 шт. (пакет №4)
Зелений папір – 1 шт. (пакет №4)

Кольоровий папір зелений\помаранчевий\жовтий – 
по 1 аркушу кожного кольору (пакет №4)
Жовті тичинки – 3 шт. (пакет №4) Зелений папір – 1 шт. (пакет №4)

В результаті у вас 
має вийти 2 картини

Вставте циліндри в отвори 
заготівки, як вказано на 
малюнку

Зігніть заготівку М4, як вказано 
на малюнку.

З країв коробки приклейте 
тканину

Згорніть папір рулонами Покладіть рулони в коробкуГотово

Зафіксуйте, як вказано на 
малюнку

Вставте деталь А26 і 
зафіксуйте її за допомогою 
клею

Нанесіть клей на поверхню 
столика. Приклейте зверху 
тканину.

Готово

Складіть квіти разом і 
перев’яжіть їх червоною 
ниткою, витягнувши її з 
тканини.

Виріжте з паперу8 квадратних заготівок 
(10х10 мм), як вказано на малюнку.

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

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

Зігніть кожну заготівку, як вказано на 
малюнку.

Вставте в центр кожної заготівки 
тичинку і склейте їх. 

Таким чином у вас має вийти 8 
квіточок

Вставте зроблений букет 
у квітковий горщик

Готово

Загорніть тичинки в папір і розріжте їх 
посередині



Шкіряна валіза

Книга 1

Книга 3

Книга 4

Картина 1

Картина 2

Книга 2

Паперова коробка

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Паперові заготівки М6, К8*6

Кольоровий папір – 10 ларкушів

Паперова заготівка L1-L10

1-А28 (велика) – 10 шт.
1-А28 (маленька) – 10 шт.
Книга 3-А (маленька) – 10 шт.
Книга 3-В (велика) – 10 шт.

1-А28 (велика) – 24 шт.
1-А29 (маленька) – 40 шт.

Чорний картковий папір (напівкартон) – 1 аркуш (пакет №6)
Паперова заготівка К1*10

Дерев’яні заготівки – 13 шт.
Паперові заготівки К2*7, К3*3

Книга 4-А (маленька) – 20 шт.
Книга 4-В (велика) – 12 шт. 

Паперова заготівка N1-N6

Паперові заготівки – 45 шт

Зігніть, як вказано на 
малюнку

Зігніть обкладинку L3, 
як вказано на малюнку

Таким чином у вас має вийти 10 
книжок

Таким чином зробіть 45 книжок

Склейте корінець книги і 
зафіксуйте його скріпкою

З’єднайте обкладинку L3 зі 
сторінками книги N5

Підбирайте паперові заготівки і книжки 
відповідних розмірів. Загалом має бути 
20 книжок

Підбирайте паперові заготівки і книжки 
відповідних розмірів. Загалом має бути 
32 книжки

Зробіть всього 10 картин

Загалом у вас має вийти 10 картин. Приклейте до деяких карти підставки 
В12, як вказано на малюнку

В результаті 3 картини мають бути на 
підставках



Шкіряна валіза

Книга 1

Книга 3

Книга 4

Картина 1

Картина 2

Книга 2

Паперова коробка

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Паперові заготівки М6, К8*6

Кольоровий папір – 10 ларкушів

Паперова заготівка L1-L10

1-А28 (велика) – 10 шт.
1-А28 (маленька) – 10 шт.
Книга 3-А (маленька) – 10 шт.
Книга 3-В (велика) – 10 шт.

1-А28 (велика) – 24 шт.
1-А29 (маленька) – 40 шт.

Чорний картковий папір (напівкартон) – 1 аркуш (пакет №6)
Паперова заготівка К1*10

Дерев’яні заготівки – 13 шт.
Паперові заготівки К2*7, К3*3

Книга 4-А (маленька) – 20 шт.
Книга 4-В (велика) – 12 шт. 

Паперова заготівка N1-N6

Паперові заготівки – 45 шт

Зігніть, як вказано на 
малюнку

Зігніть обкладинку L3, 
як вказано на малюнку

Таким чином у вас має вийти 10 
книжок

Таким чином зробіть 45 книжок

Склейте корінець книги і 
зафіксуйте його скріпкою

З’єднайте обкладинку L3 зі 
сторінками книги N5

Підбирайте паперові заготівки і книжки 
відповідних розмірів. Загалом має бути 
20 книжок

Підбирайте паперові заготівки і книжки 
відповідних розмірів. Загалом має бути 
32 книжки

Зробіть всього 10 картин

Загалом у вас має вийти 10 картин. Приклейте до деяких карти підставки 
В12, як вказано на малюнку

В результаті 3 картини мають бути на 
підставках



Картина 3 Маленький 
круглий стіл

Міні-коробка

Міні-таця з фруктами

Рослина 1

Рослина 2

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

1-А28 – 2 шт.
Паперова заготівка К13*2

Дерев’яні заготівки – 3 шт. 
Циліндри (ніжки столу) (довжина 33 мм,
діаметр 3 мм) – 3 шт. (пакет №4)

Список елементів:
Тканина 30х100 мм – 1 шматок 
(пакет №4)
Паперова заготівка М4, К9*4

Список елементів:
Червоні бусинки (діаметр 5 мм) 
– 3 шт. (пакет №6)
Великий сріблястий тримач
– 1 шт. (пакет №6)

Тканина 50х50 – 1 шматок (пакет №4)

Маленький сріблястий тримач 
– 1 шт. (пакет №6)

Квітковий горщик -  1шт. (пакет №6)
Жовті тичинки – 3 шт. (пакет №4)
Зелений папір – 1 шт. (пакет №4)

Кольоровий папір зелений\помаранчевий\жовтий – 
по 1 аркушу кожного кольору (пакет №4)
Жовті тичинки – 3 шт. (пакет №4) Зелений папір – 1 шт. (пакет №4)

В результаті у вас 
має вийти 2 картини

Вставте циліндри в отвори 
заготівки, як вказано на 
малюнку

Зігніть заготівку М4, як вказано 
на малюнку.

З країв коробки приклейте 
тканину

Згорніть папір рулонами Покладіть рулони в коробкуГотово

Зафіксуйте, як вказано на 
малюнку

Вставте деталь А26 і 
зафіксуйте її за допомогою 
клею

Нанесіть клей на поверхню 
столика. Приклейте зверху 
тканину.

Готово

Складіть квіти разом і 
перев’яжіть їх червоною 
ниткою, витягнувши її з 
тканини.

Виріжте з паперу8 квадратних заготівок 
(10х10 мм), як вказано на малюнку.

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

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

Зігніть кожну заготівку, як вказано на 
малюнку.

Вставте в центр кожної заготівки 
тичинку і склейте їх. 

Таким чином у вас має вийти 8 
квіточок

Вставте зроблений букет 
у квітковий горщик

Готово

Загорніть тичинки в папір і розріжте їх 
посередині



Крісло

Порада: ретельно вимийте 
руки перед початком роботи. 

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 1 шт. (пакет №1)
Дерев’яні заготівки – 4 шт. 
Паперові заготівки Е1, Е2, Е3
Паперова заготівка М5
Тканина 100х150 мм – 2 шматки 
(пакет №4)

Обведіть на 
тканині 
заготівку Е1.

З’єднайте заготівки з пункту 
5 і 7 разом, як вказано на 
малюнку.

Так само зробіть другу бокову 
опору крісла, використав 
заготівку Е2.

Обведіть на тканині 
заготівку Е3

Виріжте по обведеному. 
Так само зробіть ще 
одну заготівку з тканини

З’єднайте елементи з 
пункту 16 з вирізаними 
з тканини заготівками

Надріжте заготівки в 
місцях, вказаних на 
малюнку

Приклейте тканину до 
заготів

Обріжте зайву тканину З’єднайте елементи, як 
вказано на малюнку

Те саме зробіть з другою 
заготівк

З’єднайте дві заготовки, як 
вказано на малюнку (с).

Приклейте до елементу с 
бокові опори крісла (а1 и а2).

Зафіксуйте спинку (b), як 
вказано на малюнку.

Приклейте ніжки В28, як 
вказано на малюнку.

Готово

Обведіть на тканині заготівку 
М5

Виріжте по обведеному. Так само 
зробіть ще одну заготівку з тканини.

З’єднайте елементи і 
надріжте в місцях, 
вказаних на малюнку

З’єднайте, як 
вказано на малюнку

Виріжте її. Так само 
зробіть ще одну 
заготівку з тканини

е: обріжте білі краї 
заготівки Е1. 
Переверніть е, як  
вказано на малюнку. 
Обріжте тканину згідно 
інструкції. 

Приклейте 
додатковий шматочок 
тканини на край 
заготівки

Приклейте 
тканину до 
заготівки (так 
само, як у 5 
пункті 
інструкції).

Нанесіть клей на краї заготівки В34, 
приклейте на них тканину. Надійно 
приклейте додатковий шматочок 
тканини. 

Віжріжте шматочок 
10х15 мм і приклейте 
його в місці, 
позначеному на 
малюнку.

Розріжте тканину в 
місцях, вказаних 
на малюнку (не 
проклеюйте). 

Меблі (У вас є власний будинок. Інформація, що наведена нижче, для вас). 

Картина 1

Картина 1

Картина 3

Шкіряна валіза

Картина 1

Книга 1

Рослина 1

Картина 2

Стелаж №1

Стелаж №4

Стелаж №5

Міні-таця 
з фруктами Квіти

Драбина

Книга 1

Стелаж №2

Стелаж №3

Картина 1

Картина 3

Картина 1

Паперова коробка х 4

Книга 3х3

Книга 1х1
Книга 4х1

Книга 2х3

Маленька 
шафа

Крісло Рослина 2

Міні-коробка

Маленьке 
горнятко 

(пакет №5)

Маленький 
круглий стіл

Книга 4х12 К10х5

Книга 1х2 Книга 2х3 Книга 3х1 Книга 4х2 Паперова коробка х1

Паперова коробка х2 Книга 1х2

Книга 2х3

Книга 3х1 Книга 4х2 Книга 3х2 Книга 1х1 Книга 4х2 Паперова коробка х1
Книга 4х4

Книга 3х1 Книга 4х1

Паперова коробка х2 Книга 1х1

Книга 2х7 Книга 3х5 Книга 4х5

Книга 2х8
Книга 4х3 К10х2

Книга 3х7
Книга 1х1К10х2Книга 2х21



Рама Драбина

Маленька шафа

Список елементів:
Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 8 шт. 
Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Дерев’яні заготівки – 11 шт.
Паперові заготівки К14

Коричневий металевий дріт 
(довжина 50 мм) (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 4 мм) – 6 шт. (пакет №6)

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як 
вказано на малюнку

Готово

Зігніть коричневий металевий 
дріт у формі букви «П»

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Зеріть елементи, як 
вказано на малюнку

Приклейте таким чином три ручки 
на заготівки А16 і А17.

Приклейте зроблені шухлядки на 
заготівку А15, як вказано на малюнку

Надіньте на зігнутий дріт тримачі для 
ручки, капніть на середину трохи клею. 



Зберіть, як вказано на малюнку Зберіть, як вказано на малюнку

Зберіть, як вказано 
на малюнку

Зберіть, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на малюнку Зберіть, як вказано на малюнку Готово

Зберіть стелаж, як вказано на малюнку

З’єднайте заготівки, як вказано на  
малюнку.

Перевірте, чи працює 
лампа

Протягніть дроти крізь 
отвір і металеву скобу.

Поріжте термоусадкову трубку, 
як вказано на малюнку.

Зважаючи на пункти 3-6 інструкції, 
так само зробіть ще лампи. 
Відміряйте 35 мм, відріжте зайве.

Відміряйте 45 мм 
дроту, відріжте зайве.

Зігніть, як вказано на 
малюнку.

Зігніть, як вказано на 
малюнку.

Протягніть дроти крізь 
отвори за стрілками. 

Приклейте пістон, як вказано на 
малюнку.

Відміряйте та відріжте світлодіодну 
лампу, як вказано на малюнку.

Відріжте два 10-ти мм шматочки 
термоусадкової трубки. Надіньте її 
на дроти. Після чого в продовж 
кількох секунд прогрійте трубку 
запальничкою.

Зачистіть 12 мм білого та жовтого дроту. 
З’єднайте їх зі світлодіодною лампою, як 
вказано на малюнку («+»  - позитивний, «-« - 
негативний)

Зворотній бік

Зворотній бік

Вставте шухляду в частину 
стелажа В18. Збоку приклейте 
заготівки А9, як вказано на 
малюнку

Зберіть, як вказано на малюнкуГотово

Стелаж №3

Стеля

Стелаж №4

Стелаж №5

Дерев’яні заготівки – 16 шт.
Золотистий металевий дріт 
(довжина 30 мм) (пакет №6)
Золотисті бусинки (діаметр 4 мм) – 
2 шт. (пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 2 шт.
Шурупи – 2 шт. (пакет №5)
Блок живлення – 1 шт. (пакет №5)
Пістони – 6 шт. (пакет №5)
Металева скоба – 1 шт. (пакет №5)
Світлодіодна лампа – 4 шт. (пакет №5)
Білий електричний дріт – 2 шт. (пакет №5)
Жовтий електричний дріт – 2 шт. (пакет №5)
Плафони – 3 шт. (пакет №5)
Чорний металевий дріт – 2 шт. (пакет №4)
Товста термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №4)
Тонка термоусадкова трубка – 2 шт. (пакет №4)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Дерев’яні заготівки – 13 шт.

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:



Стелаж №1

Стелаж №2

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Дерев’яні заготівки – 19 шт.

Дерев’яні заготівки – 11 шт.

Золотистий металевий дріт 
(довжина 26 мм) (пакет №6)
Золотисті бусинки 
(діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 8 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 7 шт.

Прозорий папір 30х80 мм – 1 аркуш (пакет №4)

Золотистий металевий дріт (довжина 40 мм)
(пакет №6)

Золотисті тримачі для ручки 
(діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)

Золотисті тримачі для ручок (діаметр 4 мм) – 2 шт. (пакет №6)
Золотистий металевий дріт (довжина 30 мм) (пакет №6)

Зігніть золотистий 
металевий дріт у формі 
букви «П»

Надіньте на кінці ручки 
золотисті тримачі, капніть на 
них трохи клею і приклейте 
до поверхні нижньої 
шухляди стелажа, як 
вказано на малюнку.

Зберіть, як вказано на малюнку (зверніть увагу на 
напрямок деталі В7)

З’єднайте, як вказано 
на малюнку

З’єднайте елементи, як вказано на 
малюнку

Встановіть двері в центрі, як 
вказано на малюнку

Приклейте золотисті бусинки на 
заготівку В21, як вказано на малюнку

Розмітьте золотистий металевий дріт 
відповідно з отворами, як вказано на 
малюнку

Зігніть золотистий металевий дріт у 
формі букви «П»

Покладіть золотисті тримачі для ручки 
на отвори заготівки В20

Вставте зігнутий золотистий дріт у 
тримачі та зафіксуйте його

Вставте та зафіксуйте маленьку 
шафку в стелажі, як вказано на 
малюнку

Зігніть золотистий 
металевий дріт у 
формі букви «П»

Надіньте на кінці ручки 
золотисті тримачі, капніть на 
них трохи клею і приклейте до 
дверей шафи, як вказано на 
малюнку.

З’єднайте, як вказано на 
малюнку

Вставте дверцята шухляди с 
пункту інструкції №2 в деталь 
В9, як вказано на малюнку

Протягніть дроти крізь тонку термоусадкову 
трубку, після чого впродовж кількох секунд 
прогрійте її запальничкою

Зберіть люстру, як вказано на малюнку. Дроти 
однакового кольору з’єднайте разом. 
(Перевірте лампу)

Протягніть всі дроти крізь товсту 
термоусадкову трубку

Капніть трохи клею в плафони люстри та 
надійно зафіксуйте їх

Закріпіть люстру в пістоні (зверніть увагу 
на дріт)

Приклейте дріт, як вказано на малюнку

Затисніть плоскогубцями частини с та а на 
люстрі, як вказано на малюнку

Вирівняйте світильники згідно інструкції

Зачистіть інший жовтий і білий дріт. Дроти 
однакового кольору з’єднайте разом. 
(Перевірте лампу)

Протягніть дроти крізь тонку (30 мм) 
термоусадкову трубку, після чого впродовж 
кількох секунд прогрійте її запальничкою 
(Переконайтеся, що жовтий дріт ретельно 
ізольований).

З’єднайте, як вказано на малюнку Так само зробіть ще два світильники



Стислий опис
Поради з клею (малюнок, як зразок)

Поради з тканини 

Підлога

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

Поради зі світловипроміню-
вальних діодів (LED)  
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.

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

Матеріали, що входять 
до комплекту:

Матеріали, що не входять 
до комплекту:

Список елементів:

Пінцет Фарба Пензлик Лінійка Ножиці Гострогубці Олівець Cкріпка ВикруткаКанцелярський ніж

Поради з 
розмальовування

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

Поради з розмітки 

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

Дерев’яні заготівки – 3 шт.
Паперові заготівки К7

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). 

Обережно зафіксуйте дріт клеєм у кутку. 
Не використовуйте для цього клей В1

Притисніть дріт до стіни пінцетом

Вставте акумулятори в блок живлення 
(особливу увагу звертайте на правильне 
співвідношення «+» и «-«).

Закрутіть кришку блока живлення 
викруткою.

Підключіть дріт лампи до блоку живлення. 
Увага: жовтий дріт з’єднуйте з червоним, а 
білий із чорним.

Встановіть кришку. Не потрібно її 
приклеювати

Приклейте заготівку К7 
на А1

Розставте меблі в кімнаті, 
присунувши її в кут. Зафіксувати дах 
за допомогою клею

Правильно встановіть блок живлення (перемикачем 
донизу). Увага: не використовуйте для цього клей, 
щоб у майбутньому можна було замінити елементи 
живлення.

Зачистіть дроти 
(на 12 мм).

Відріжте 2 шматочки 
термоусадкової трубки (20 
мм) та надіньте на дроти



Покрокова інструкція


