
Спальня
Процес збирання



Стислий опис

Поради з клею (малюнок, як зразок)
1. Білий клей використовується для з’єднання дерев’яних деталей. (Для їхнього склеювання 
потрібно близько 3-х хвилин)
2. Силіконовий клей застосовується для з’єднання великих дерев’яних частин та інших матеріалів. 
3. Використовуйте відповідний клей, щоб деталі залишалися чистими. Білий клей Прозорий клей

Поради зі світловипромінювальних 
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 пакетики.  
3. Кожна, показана в інструкції заготівка, вимірюється в міліметрах. 
4. Дотримуючись підказок в пункті «Як пронумерувати деталі» наприкінці цієї сторінки, спершу знайдіть заготівку та відповідне до неї креслення на папері (зіставляйте цифри). 
Перевірте чи збігаються заготівка та малюнок за розмірами і лише після цього починайте збирати інтер’єрну модель. 

Поради з розрізання паперу
1. Будь ласка, розрізайте папір, дотримуючись розмірів, зазначених в інструкції 
(зазначені в мм)

Матеріали, що входять
до комплекту:

Матеріали, що не входять до комплекту:

Пінцет              Фарба         Пензлик Лінійка                      Ножиці         Канцелярський ніж        Гострогубці                 Олівець             Cкріпка                  Викрутка       Чорнильна ручка

Поради
з розмальовування 

Поради з розмітки 

Розмалюйте деталі 1-А9, 1-В3, 1-В4, 1-В13, 
1-С4, 1-С5 та 1-С6 до того, як почнете їх 
збирати (таким чином буде легше нанести 
другий шар фарби після висихання). 

ГотовоЗнайдіть потрібні заготівки 
в пакеті.

Перевірте номери на дерев’яних 
та паперових заготівках.

Обведіть дерев’яні заготівки на 
папері.

Як пронумерувати деталі. Наприклад, якщо в інструкції йдеться, що потрібно взяти деталь 1-А9, це значить: перша цифра - пакет №1, друга цифра - деталь №А9 
(У покроковій інструкції вказані лише номери деталей). 

Зафіксуйте дроти в куті кімнати за 
допомогою клею

Склейте так, як вказано на малюнку Склейте так, як вказано на малюнку 
(стежте за правильними напрямками). 

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

Склейте деталі К26 та А1, як вказано 
на малюнку

Приклейте підлогу до основи, як вказано 
на малюнку

Приклейте плінтуса, як вказано на 
малюнку. Готово.

Підлога

Пронумеровані дерев’яні деталі – 3 шт.
Паперові заготівки К26

Список елементів:



1

Список
елементів:

Дерев’яні заготівки – 11 шт. 

Протягніть через інший отвір так, як 
вказано на малюнку

Протягніть дріт до краю стелі і зафіксуйте 
клеєм, як вказано на малюнку

Вставте елементи живлення в блок живлення 
(не забувайте про полярність)

Закрутіть блок живлення викруткою, як вказано 
на малюнку

Ліжко

Основа

Полиця 1

Список
елементів:

Список
елементів:

Дерев’яні заготівки – 5 шт.
Темний зернистий папір – 1 аркуш 
(пакет №1)

Дерев’яні заготівки – 9 шт.
Світлий зернистий папір – 1 аркуш 
(пакет №1)
Дерев’яні бусинки – 4 шт. (пакет №6)

Зачистіть 12 мм чорного та 
червоного дроту блоку живлення, 
як вказано на малюнку

Відріжте два 20-ми міліметрових
шматочки термоусадкової 
трубки. Надіньте її на дроти

З’єднайте дроти блоку живлення зі світлодіодною лампою, 
як вказано на малюнку. Перевірте, чи світиться лампа

Склейте так, як вказано на малюнку (не помиліться 
з напрямом)

Приклейте деталі так, як вказано на малюнку Розріжте папір за вказаними в цій інструкції 
розмірами.

Обклейте кожну дерев’яну заготівку папером, як вказано на малюнку

Приклейте так, як вказано на 
малюнку

Приклейте деталі, як вказано на
малюнку

Склейте всі елементи, як вказано 
на малюнку

Поріжте зернистий папір за розмірами 
вказаними в цій інструкції

Склейте деталі, як вказано на малюнку Дотримуючись позначок на заготівці А17, зробіть розрізи так, 
як вказано на малюнку.

Приклейте до ліжка бортики, як 
вказано на малюнку

Склейте деталі, як вказано на 
малюнку



Склейте, як вказано на малюнку Склейте, як вказано 
на малюнку

Склейте, як вказано 
на малюнку. Готово

Полиця 2

Список елементів:
Список елементів:

Стілець

Дерев’яні заготівки – 4 шт.
Склейте, як вказано на 
малюнку

Дерев’яні заготівки – 2шт.

Товстий жовтий дріт – 1 моток (пакет №3)

Жовтий дріт середньої товщини – 1 моток 
(пакет №3)

Склейте, як вказано на 
малюнку

Канцелярським ножем злегка 
пошкрябайте товстий жовтий дріт 
як вказано на малюнку

Зігніть дріт, як вказано на 
малюнку, та продіньте його в 
отвори стільчака

Вставте два 30-ти мм шматочки товстого дроту в 
інші отвори, щоб вийшли ніжки стільчика, як вказано
на малюнку

Один 50-ти мм шматочок товстого дроту прикріпіть до спинки стільчика 
та приклейте внизу, як вказано на малюнку

У результаті у вас має вийти 
три стільця

Відріжте 60-ти мм шматочок дроту середньої 
товщини і скрутіть так, як вказано на малюнку.

Відріжте зайві дроти у світлодіодної 
лампи, як вказано на малюнку

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

Перевірте, чи світиться лампа (зверніть 
увагу на полярність)

Відріжте два 6-ми міліметрових шматочки термоусадкової трубки. 
Надіньте її на дроти. Після чого в продовж кількох секунд прогрійте 
трубку запальничкою.

Надіньте на лампу маленький 
металевий пістон, надійно зафіксуйте.

Зверху надіньте абажур лампи та приклейте 
його прозорим клеєм

На абажур надіньте елементи в такій послідовності: сріблястий 
тримач, сріблястий пістон, велика мідна бусинка, термоусадкова 
трубка (довжина 25 мм), ще одну велику мідну бусинку

Надійно зафіксуйте всі елементи Протягніть дроти в отвір, як вказано на
малюнку. 

маленький металевий пістон

термоусадкова трубка
(довжина 25 мм)

великі мідні бусинкисріблястий 
пістон

сріблястий
тримач



Можете поставити деталі як завгодно. Тут вказаний один із варіантів.  

Список елементів:
Дашок

Приклейте, як вказано 
на малюнку. 

Дерев’яні заготівки – 4 шт.

Алюмінієвий плафон – 1 шт. (пакет №4)

Сріблястий тримач – 1 шт. (пакет №6)

Великі мідні бусинки – 2 шт. (пакет №6)

Маленький металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Великий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Сріблястий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Тонкий жовтий дріт – 1 моток (пакет №3)

Тонкий білий дріт – 1 моток (пакет №3)

Світлодіодна лампа – 1 шт. (пакет №5)

Елементи живлення – 1 комплект (пакет №5)

Блок живлення – 1 шт. (пакет №5)

Термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №5)

Шурупи – 2 шт. (пакет №6) Відміряйте на тканині 
стільки, скільки вказано 
на малюнку. Зробіть 
відмітки олівцем.

Складіть тканину навпіл і 
проклейте так, як вказано 
на малюнку

Покладіть паперову заготівку на 
тканину та зігніть так, як вказано 
на малюнку.

Витягніть з тканинної заготівки
папір, як вказано на малюнку

Проклейте майбутню подушку 
з двох сторін, як вказано 
на малюнку. Дочекайтеся, 
доки висохне клей. 

За допомогою пінцета 
наповніть подушку шовковими 
нитками, як вказано на 
малюнку.

Заклейте останню 
сторону подушки, 
як вказано на малюнку.

Список елементів:
Тканина 60х32 – 1 шматок (пакет №3)

Половина 80-ти мм мотузки кольору хакі (пакет №3)

Шовкові нитки (пакет №4)

Мішечок для їжі

Дзеркало Подушка

Список елементів:
Дерев’яна заготівка – 1 шт.

Блискучий папір 100х37 мм 
1 шматок (пакет №3)

Список елементів:
Паперова заготівка К25

Шовкові нитки (пакет №4)

Тканина 105х90 мм – 1 шматок (пакет №3)

Приклейте закручений дріт так, як вказано на малюнку. Ножицями обріжте зайвий дріт, як вказано на малюнку. Готово.

Обережно за допомогою
пінцета відклейте захисний 
шар на блискучому папері, 
як вказано на малюнку.

Склейте дзеркальну 
поверхню і раму так, 
як вказано на малюнку

Таким чином зробіть ще 
одну подушку

стілець

букет 2

підсвічник №1

підсвічник №2

полиця 1

мішечок
для їжі

радіо-програвач

книжки

свічки 5 шт

рослина 1

кошик 
для речей 2

тарілка
з фруктами

подушки

вкривало

ліжко

книжка 2 ручка

свіча А

полиця 2банка з
цукатами

годинник



Список елементів:
Тканина 150х70 мм – 4 шматка (пакет №3)
Біла тканина – 1 шматок (пакет №3)
Шовкові нитки (пакет №4)
Паперова заготівка М15

Наповніть мішечок невеликою 
кількістю шовкових ниток, як 
вказано на малюнку.

Зав’яжіть мішечок ниткою,
як вказано на малюнку

Розмалюйте на ваш розсуд. 
Готово.

Складіть паперову заготівку навпіл, 
склейте її, як вказано на малюнку. 
Потім покладіть її на білу тканину

Приклейте тканину з трьох сторін,
як вказано на малюнку

Всередину покладіть трохи 
шовкових ниток, як вказано на 
малюнку

Заклейте ковдру, як вказано на малюнку

Складіть шматок тканини 
так, як вказано на малюнку

Приклейте тканину на ковдру так, як 
вказано на малюнку

Таким чином приклейте ще 
3 шматки тканини

Покладіть паперові заготівки на 
тканину, як вказано на малюнку, та 
обклейте їх. (непотрібно обводити 
заготівки на тканині ручкою)

Зігніть заготівку b – це буде 
верх капців, як вказано на 
малюнку

Приклейте заготівку b до підошви 
капців, як вказано на малюнку

Приклейте знизу підошви заготівку а 
так, як вказано на малюнку

Таким чином зробіть ще одну капцю

Зігніть дріт (довжиною 
110 мм) так, як вказано на 
малюнку

Продіньте крізь дріт маленькі пістони і великі 
бусинки так, як вказано на малюнку

Ковдра

Капці

Лампа на підлогу

Список елементів:

Список елементів:

Товстий коричневий дріт (довжина 110 мм) –  1 моток 

Товстий коричневий дріт (довжина 40 мм) – 1 моток 

Сріблястий плафон – 1 шт. (пакет №6)

Мідний тримач – 1 шт. (пакет №5)

Велика мідна бусинка – 5 шт. (пакет №6)

Маленька мідна бусинка – 1 шт. (пакет №6)

Великий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Маленький металевий пістон – 4 шт. (пакет №6)

Тканина - 2 шт. (пакет №3)

Паперові заготівки К 12 і К13

Приклейте до зеленого флористичного дроту зазначені за 
розміром шматочки помаранчевого паперу, як вказано на малюнку. 
Таким чином у вас має вийти 4 пагінця

Зробіть заготівки так, як вказано на 
малюнку

Обклейте пагінці квітками так, як 
вказано на малюнку

Відріжте шматочок помаранчевого паперу 
так, як вказано на малюнку

Відміряйте необхідну довжину зеленого флористичного дроту та починайте обмотувати один
кінчик так, як вказано на малюнку

Сформуйте 2 трояндочки, як вказано на 
малюнку

Поставте квіти в вазу, як вказано на 
малюнку

Складіть паперові заготівки 
навпіл і склейте їх так, як 
вказано на малюнку.

У вас мають вийти ось такі листочки У довільному порядку вставте 
листочки у квітковий горщик, як 
вказано на малюнку.

Рослина 2

Вікно

Список елементів:

Список елементів:

Обріжте прозорий аркуш, орієнтуючись 
на розміри картонного вікна, як вказано 
на малюнку.

Приклейте прозорий аркуш так, як 
вказано на малюнку

Приклейте чорну раму на вікно так, як
вказано на малюнку

велика 
бусинка

велика
бусинка

маленький
металевий

пістон

маленький
металевий

пістон

маленький
металевий пістон

велика 
бусинка

Напрямок
з’єднання

маленький
металевий пістон

дріт 40 мм

Паперова заготівка К14

Дерев’яний квітковий горщик – 1 шт. 
(пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 1 шт. 

Картон – 1 аркуш (пакет №1)

Прозорий аркуш – 1 шт. (пакет №3)



Рослина 1

Темно-зелений папір 75х37.5 мм – 1 шт. (пакет №3)
Рожевий папір 75х25 мм – 1 шт. (пакет №3)
Помаранчевий папір 75х5 мм – 2 шт. (пакет №3)
Зелений флористичний дріт – 1 шт. (пакет №3)
Прозора скляна баночка – 1 шт. (пакет №4)
Жовті тичинки – 2 шт. (пакет №5)
Зелена гілочка – 1 шт. (пакет №3)
Паперова заготівка К10

Зігніть кожен шматок мотузки навпіл та приклейте, як вказано на малюнку Почніть переплітати мотузки між собою, проклеюючи їх, як вказано на малюнку. 
У вас має вийти дві заготівки С і D

Склейте деталі, як вказано на малюнку. Таким чином у вас має вийти два кошики

Зігніть темно-зелений папір навпіл та
поріжте так, як вказано на малюнку

Обережно розірвіть заготівку навпіл, як 
вказано на малюнку

Складіть дві половинки разом та пальцями 
прорідіть «листочки» як вказано на малюнку

Заверніть жовті тичинки в темно-зелений 
папір, як вказано на малюнку

Поставте саморобний букет в вазу, як 
вказано на малюнку. Додайте до букета 
зелені гілочки

Рослина 2

Список
елементів:

Список
елементів:

Бірюзова дерев’яна бусинка – 1 шт. 
(пакет №6)
Світло-бежева рослина  (пакет №3)

Ліжко

Ручка

Підсвічник 2

Підсвічник 1
Список елементів:

Список елементів:

Список
елементів:

Список елементів:

Загостріть кінець ручки, 
як вказано на малюнку

Надіньте на ручку зігнуте раніше кільце, 
як вказано на малюнку

Зігніть тонкий дріт так як вказано на 
малюнку

Вставте елемент 
в ручку, як вказано 
на малюнку

Зігніть і склейте так, як 
вказано на малюнку

Зігніть шматочок тонкого дроту, як вказано
на малюнку. 

За допомогою пінцету 
сплюсніть дріт, як
вказано на малюнку

Обережно відмотайте розрізаний
папір так, як вказано на малюнку,
обріжте зайве. Скрутіть пальцями 
гніт свічки

Зафарбуйте гніт чорним 
фломастером

Таким чином зробіть 7 свічок різних розмірів. Приклейте одну свічку А 
на підсвічник, як вказано 
на малюнку

За допомогою пінцету зігніть 8-ми мм кінчик металевого дроту так, 
як вказано на малюнку

Надіньте на саморобну ніжку 
підсвічника золотистий тримач, 
як вказано на малюнку

Надіньте заготівки на ніжку підсвічника 
в такій послідовності, як вказано на 
малюнку

Надріжте паперовий стік так, як вказано 
на малюнку

Приклейте великий металевий 
пістон до сріблястого плафона, 
як вказано на малюнку

Приклейте, як вказано на малюнку. Готово

Коричнева дерев’яна бусинка у формі діаманта – 1 шт. 
(пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми (маленька) – 1 шт. 
(пакет №6)
Дерев’яна бусинка у формі діаманта кольору хакі – 1 шт. (
пакет №6)
Кругла дерев’яна бусинка – 1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка у формі діаманта кольору хакі (велика) – 
1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми (велика) – 1 шт. 
(пакет №6)

Товстий коричневий дріт (довжина 19 мм) – 
1 моток (пакет №5)
Тонкий коричневий дріт (довжина 30 мм) – 
1 моток (пакет №5)

Паперова заготівка К8
Дерев’яна заготівка – 1 шт. 

Великий пістон – 1 шт. (пакет №6)
Маленький пістон – 1 шт. (пакет №6)
Велика мідна бусинка – 1 шт. (пакет №6)
Маленька мідна бусинка – 3 шт. (пакет №6)
Золотистий тримач – 1 шт. (пакет №6)
Тонкий коричневий металевий дріт (довжина 
35 мм) – 1 моток (пакет №5)
Стік білого паперу – 1 шт. (пакет №5)

90 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

90 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

80 мм (половина мотузки) 
х 8 шматків

80 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

великий 
металевий 
пістон

мідний 
тримач 
лампи

свічка А 
х 2 шт.

свічка B 
х 5 шт.

Склейте всі елементи 
так, як вказано на 
малюнку



Список
елементів:

Темний зернистий папір – 1 аркуш (пакет №1)
Паперові заготівки К 17-21, М6-11
Товстий дріт (довжина 20 мм) – 1 шт. (пакет №5)
Тонкий дріт (довжина 20 мм) – 1 шт. (пакет №5)

Зігніть заготівку, як 
вказано на малюнку

Радіо і годинник

Обклейте заготівки 
темним зернистим 
папером, як вказано 

Склейте заготівки, як вказано на малюнку

Приклейте заготівку К18 і А 
в центрі коробки, як вказано 
на малюнку

Приклейте, як вказано 
на малю

Приклейте, як вказано 
на малю

Закінчіть збирати годинник, 
приклеївши табло циферблату,
як вказано на малюнку

Фото 1

Список елементів:
Паперова заготівка К1
Дерев’яна заготівка – 1 шт.

Фото 2 Радіатор

Книжка 1 Книжка 2

Книжка 3

Кошик для 
речей 1

Банка з цукатами

Тарілка
з фруктами

Список елементів:
Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Таким чином зробіть ще 5 фото Приклейте, як вказано 
на малюнку

Приклейте, як вказано 
на малюнку

Склейте, як вказано
на малюнку

Таким чином зробіть ще 16 книжок Зігніть заготівку, як 
вказано на малюнку

Нанесіть клей та білий 
корінець книжки та зафіксуйте 
скріпкою, як вказано на 
малюнку

Зігніть обкладинку
книжки, як вказано 
на малюнку

Склейте разом сторінки 
книжки і обкладинку, як 
вказано на малюнку

Готово Склейте дві частини 
обкладинки, як вказано на 
малюнку Обмотайте, застосовуючи клей, кошик мотузкою, як вказано на малюнку. 

Таким чином у вас має вийти два кошики. 
Поріжте мотузку на шматочки такої довжини, які вказані в цій інструкції. 
Після цього розберіть мотузки на волокна, щоб кількість шматочків 
збільшилася вдвічі. 

Зігніть та склейте кошики, як вказано на 
малюнку

Відріжте 4 шматочки мотузки та приклейте так, 
як вказано на малюнку

Скрутіть заготівку так, 
як вказано на малюнку, 
та склейте

Обмотайте, застосовуючи клей
 паперову заготівку мотузкою, 
як вказано на малюнку

Акуратно зафіксуйте 
кінчик мотузки, як вказано 
на малюнку

Розкладіть тканину в кошику, 
та на кінці приклейте бусинки

Поріжте шматочки фруктів 
так, як вказано на малюнку

Покладіть нарізані шматоки на 
папір та висипте їх в банку, як 
вказано на малюнку

Приклейте дерев’яну бусинку на 
банку, як вказано на малюнку

Склейте два паперові 
заготівки, а потім зіжмакайте 
краї пальцями, щоб надати 
потрібної форми так, як вказано 

Має вийти тарілка, як 
вказано на малюнку

Фруктову ковбаску-заготівку 
розрізати на 12 шматочків

Приклейте фрукти в довільному 
порядку на тарілці (залиште 6 
шматочків – вони знадобляться 
в подальшому)

Зігніть книжку за пунктирними 
лініями, як вказано на малюнку, 
склейте на корінцю та зафіксуйте 
скріпкою.

Приклейте сторінки книжки 
до обкладинки

Приклейте, як вказано на 
малюнку

Паперові заготівки К9, М5
Заготівки фруктів у вигляді ковбасок 
2 шт. (пакет №6)

Прозора бусинка-банка – 1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми
1 шт. (пакет №6)
Шматочки фруктів, що залишилися 
2 види (пакет №6)

Паперові заготівки М13, М14
Мотузка кольору хакі (довжина 1100 мм) – 1 моток (пакет №4)
Золотисті бусинки – 4 шт. (пакет №6)
Тканина 100х25 мм – 2 види (пакет №3)
Блакитна тканина – 1 шматок (пакет №3)

Паперові заготівки М1-4
Мотузка кольору хакі (довжина 2000 мм) – 1 моток (пакет №3)
Мотузка кольору хакі (довжина 600 мм) – 1 моток
(пакет №3)

Паперові заготівки К24, М12

Паперові заготівки 
К22, К23

Паперова заготівка К16
Дерев’яна заготівка – 2 шт.

тонкий коричневий дріт
(довжина 1 мм)

товстий коричневий дріт
(довжина 2 мм)

Паперова заготівка К1
Дерев’яна заготівка 
1 шт.

Паперова заготівка К11
Дерев’яна заготівка – 1 шт. Кошик для 

речей 2

довжина 1200 мм
(половина мотузки)

довжина 1200 мм
(половина мотузки)

80 х 7 шматків 
14 шматків 
(половина мотузки)

90 х 6 шматків
12 шматків 
(половина мотузки)



Список
елементів:

Темний зернистий папір – 1 аркуш (пакет №1)
Паперові заготівки К 17-21, М6-11
Товстий дріт (довжина 20 мм) – 1 шт. (пакет №5)
Тонкий дріт (довжина 20 мм) – 1 шт. (пакет №5)

Зігніть заготівку, як 
вказано на малюнку

Радіо і годинник

Обклейте заготівки 
темним зернистим 
папером, як вказано 

Склейте заготівки, як вказано на малюнку

Приклейте заготівку К18 і А 
в центрі коробки, як вказано 
на малюнку

Приклейте, як вказано 
на малю

Приклейте, як вказано 
на малю

Закінчіть збирати годинник, 
приклеївши табло циферблату,
як вказано на малюнку

Фото 1

Список елементів:
Паперова заготівка К1
Дерев’яна заготівка – 1 шт.

Фото 2 Радіатор

Книжка 1 Книжка 2

Книжка 3

Кошик для 
речей 1

Банка з цукатами

Тарілка
з фруктами

Список елементів:
Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Список елементів:

Таким чином зробіть ще 5 фото Приклейте, як вказано 
на малюнку

Приклейте, як вказано 
на малюнку

Склейте, як вказано
на малюнку

Таким чином зробіть ще 16 книжок Зігніть заготівку, як 
вказано на малюнку

Нанесіть клей та білий 
корінець книжки та зафіксуйте 
скріпкою, як вказано на 
малюнку

Зігніть обкладинку
книжки, як вказано 
на малюнку

Склейте разом сторінки 
книжки і обкладинку, як 
вказано на малюнку

Готово Склейте дві частини 
обкладинки, як вказано на 
малюнку Обмотайте, застосовуючи клей, кошик мотузкою, як вказано на малюнку. 

Таким чином у вас має вийти два кошики. 
Поріжте мотузку на шматочки такої довжини, які вказані в цій інструкції. 
Після цього розберіть мотузки на волокна, щоб кількість шматочків 
збільшилася вдвічі. 

Зігніть та склейте кошики, як вказано на 
малюнку

Відріжте 4 шматочки мотузки та приклейте так, 
як вказано на малюнку

Скрутіть заготівку так, 
як вказано на малюнку, 
та склейте

Обмотайте, застосовуючи клей
 паперову заготівку мотузкою, 
як вказано на малюнку

Акуратно зафіксуйте 
кінчик мотузки, як вказано 
на малюнку

Розкладіть тканину в кошику, 
та на кінці приклейте бусинки

Поріжте шматочки фруктів 
так, як вказано на малюнку

Покладіть нарізані шматоки на 
папір та висипте їх в банку, як 
вказано на малюнку

Приклейте дерев’яну бусинку на 
банку, як вказано на малюнку

Склейте два паперові 
заготівки, а потім зіжмакайте 
краї пальцями, щоб надати 
потрібної форми так, як вказано 

Має вийти тарілка, як 
вказано на малюнку

Фруктову ковбаску-заготівку 
розрізати на 12 шматочків

Приклейте фрукти в довільному 
порядку на тарілці (залиште 6 
шматочків – вони знадобляться 
в подальшому)

Зігніть книжку за пунктирними 
лініями, як вказано на малюнку, 
склейте на корінцю та зафіксуйте 
скріпкою.

Приклейте сторінки книжки 
до обкладинки

Приклейте, як вказано на 
малюнку

Паперові заготівки К9, М5
Заготівки фруктів у вигляді ковбасок 
2 шт. (пакет №6)

Прозора бусинка-банка – 1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми
1 шт. (пакет №6)
Шматочки фруктів, що залишилися 
2 види (пакет №6)

Паперові заготівки М13, М14
Мотузка кольору хакі (довжина 1100 мм) – 1 моток (пакет №4)
Золотисті бусинки – 4 шт. (пакет №6)
Тканина 100х25 мм – 2 види (пакет №3)
Блакитна тканина – 1 шматок (пакет №3)

Паперові заготівки М1-4
Мотузка кольору хакі (довжина 2000 мм) – 1 моток (пакет №3)
Мотузка кольору хакі (довжина 600 мм) – 1 моток
(пакет №3)

Паперові заготівки К24, М12

Паперові заготівки 
К22, К23

Паперова заготівка К16
Дерев’яна заготівка – 2 шт.

тонкий коричневий дріт
(довжина 1 мм)

товстий коричневий дріт
(довжина 2 мм)

Паперова заготівка К1
Дерев’яна заготівка 
1 шт.

Паперова заготівка К11
Дерев’яна заготівка – 1 шт. Кошик для 

речей 2

довжина 1200 мм
(половина мотузки)

довжина 1200 мм
(половина мотузки)

80 х 7 шматків 
14 шматків 
(половина мотузки)

90 х 6 шматків
12 шматків 
(половина мотузки)



Рослина 1

Темно-зелений папір 75х37.5 мм – 1 шт. (пакет №3)
Рожевий папір 75х25 мм – 1 шт. (пакет №3)
Помаранчевий папір 75х5 мм – 2 шт. (пакет №3)
Зелений флористичний дріт – 1 шт. (пакет №3)
Прозора скляна баночка – 1 шт. (пакет №4)
Жовті тичинки – 2 шт. (пакет №5)
Зелена гілочка – 1 шт. (пакет №3)
Паперова заготівка К10

Зігніть кожен шматок мотузки навпіл та приклейте, як вказано на малюнку Почніть переплітати мотузки між собою, проклеюючи їх, як вказано на малюнку. 
У вас має вийти дві заготівки С і D

Склейте деталі, як вказано на малюнку. Таким чином у вас має вийти два кошики

Зігніть темно-зелений папір навпіл та
поріжте так, як вказано на малюнку

Обережно розірвіть заготівку навпіл, як 
вказано на малюнку

Складіть дві половинки разом та пальцями 
прорідіть «листочки» як вказано на малюнку

Заверніть жовті тичинки в темно-зелений 
папір, як вказано на малюнку

Поставте саморобний букет в вазу, як 
вказано на малюнку. Додайте до букета 
зелені гілочки

Рослина 2

Список
елементів:

Список
елементів:

Бірюзова дерев’яна бусинка – 1 шт. 
(пакет №6)
Світло-бежева рослина  (пакет №3)

Ліжко

Ручка

Підсвічник 2

Підсвічник 1
Список елементів:

Список елементів:

Список
елементів:

Список елементів:

Загостріть кінець ручки, 
як вказано на малюнку

Надіньте на ручку зігнуте раніше кільце, 
як вказано на малюнку

Зігніть тонкий дріт так як вказано на 
малюнку

Вставте елемент 
в ручку, як вказано 
на малюнку

Зігніть і склейте так, як 
вказано на малюнку

Зігніть шматочок тонкого дроту, як вказано
на малюнку. 

За допомогою пінцету 
сплюсніть дріт, як
вказано на малюнку

Обережно відмотайте розрізаний
папір так, як вказано на малюнку,
обріжте зайве. Скрутіть пальцями 
гніт свічки

Зафарбуйте гніт чорним 
фломастером

Таким чином зробіть 7 свічок різних розмірів. Приклейте одну свічку А 
на підсвічник, як вказано 
на малюнку

За допомогою пінцету зігніть 8-ми мм кінчик металевого дроту так, 
як вказано на малюнку

Надіньте на саморобну ніжку 
підсвічника золотистий тримач, 
як вказано на малюнку

Надіньте заготівки на ніжку підсвічника 
в такій послідовності, як вказано на 
малюнку

Надріжте паперовий стік так, як вказано 
на малюнку

Приклейте великий металевий 
пістон до сріблястого плафона, 
як вказано на малюнку

Приклейте, як вказано на малюнку. Готово

Коричнева дерев’яна бусинка у формі діаманта – 1 шт. 
(пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми (маленька) – 1 шт. 
(пакет №6)
Дерев’яна бусинка у формі діаманта кольору хакі – 1 шт. (
пакет №6)
Кругла дерев’яна бусинка – 1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка у формі діаманта кольору хакі (велика) – 
1 шт. (пакет №6)
Дерев’яна бусинка циліндричної форми (велика) – 1 шт. 
(пакет №6)

Товстий коричневий дріт (довжина 19 мм) – 
1 моток (пакет №5)
Тонкий коричневий дріт (довжина 30 мм) – 
1 моток (пакет №5)

Паперова заготівка К8
Дерев’яна заготівка – 1 шт. 

Великий пістон – 1 шт. (пакет №6)
Маленький пістон – 1 шт. (пакет №6)
Велика мідна бусинка – 1 шт. (пакет №6)
Маленька мідна бусинка – 3 шт. (пакет №6)
Золотистий тримач – 1 шт. (пакет №6)
Тонкий коричневий металевий дріт (довжина 
35 мм) – 1 моток (пакет №5)
Стік білого паперу – 1 шт. (пакет №5)

90 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

90 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

80 мм (половина мотузки) 
х 8 шматків

80 мм (половина мотузки) 
х 6 шматків

великий 
металевий 
пістон

мідний 
тримач 
лампи

свічка А 
х 2 шт.

свічка B 
х 5 шт.

Склейте всі елементи 
так, як вказано на 
малюнку



Список елементів:
Тканина 150х70 мм – 4 шматка (пакет №3)
Біла тканина – 1 шматок (пакет №3)
Шовкові нитки (пакет №4)
Паперова заготівка М15

Наповніть мішечок невеликою 
кількістю шовкових ниток, як 
вказано на малюнку.

Зав’яжіть мішечок ниткою,
як вказано на малюнку

Розмалюйте на ваш розсуд. 
Готово.

Складіть паперову заготівку навпіл, 
склейте її, як вказано на малюнку. 
Потім покладіть її на білу тканину

Приклейте тканину з трьох сторін,
як вказано на малюнку

Всередину покладіть трохи 
шовкових ниток, як вказано на 
малюнку

Заклейте ковдру, як вказано на малюнку

Складіть шматок тканини 
так, як вказано на малюнку

Приклейте тканину на ковдру так, як 
вказано на малюнку

Таким чином приклейте ще 
3 шматки тканини

Покладіть паперові заготівки на 
тканину, як вказано на малюнку, та 
обклейте їх. (непотрібно обводити 
заготівки на тканині ручкою)

Зігніть заготівку b – це буде 
верх капців, як вказано на 
малюнку

Приклейте заготівку b до підошви 
капців, як вказано на малюнку

Приклейте знизу підошви заготівку а 
так, як вказано на малюнку

Таким чином зробіть ще одну капцю

Зігніть дріт (довжиною 
110 мм) так, як вказано на 
малюнку

Продіньте крізь дріт маленькі пістони і великі 
бусинки так, як вказано на малюнку

Ковдра

Капці

Лампа на підлогу

Список елементів:

Список елементів:

Товстий коричневий дріт (довжина 110 мм) –  1 моток 

Товстий коричневий дріт (довжина 40 мм) – 1 моток 

Сріблястий плафон – 1 шт. (пакет №6)

Мідний тримач – 1 шт. (пакет №5)

Велика мідна бусинка – 5 шт. (пакет №6)

Маленька мідна бусинка – 1 шт. (пакет №6)

Великий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Маленький металевий пістон – 4 шт. (пакет №6)

Тканина - 2 шт. (пакет №3)

Паперові заготівки К 12 і К13

Приклейте до зеленого флористичного дроту зазначені за 
розміром шматочки помаранчевого паперу, як вказано на малюнку. 
Таким чином у вас має вийти 4 пагінця

Зробіть заготівки так, як вказано на 
малюнку

Обклейте пагінці квітками так, як 
вказано на малюнку

Відріжте шматочок помаранчевого паперу 
так, як вказано на малюнку

Відміряйте необхідну довжину зеленого флористичного дроту та починайте обмотувати один
кінчик так, як вказано на малюнку

Сформуйте 2 трояндочки, як вказано на 
малюнку

Поставте квіти в вазу, як вказано на 
малюнку

Складіть паперові заготівки 
навпіл і склейте їх так, як 
вказано на малюнку.

У вас мають вийти ось такі листочки У довільному порядку вставте 
листочки у квітковий горщик, як 
вказано на малюнку.

Рослина 2

Вікно

Список елементів:

Список елементів:

Обріжте прозорий аркуш, орієнтуючись 
на розміри картонного вікна, як вказано 
на малюнку.

Приклейте прозорий аркуш так, як 
вказано на малюнку

Приклейте чорну раму на вікно так, як
вказано на малюнку

велика 
бусинка

велика
бусинка

маленький
металевий

пістон

маленький
металевий

пістон

маленький
металевий пістон

велика 
бусинка

Напрямок
з’єднання

маленький
металевий пістон

дріт 40 мм

Паперова заготівка К14

Дерев’яний квітковий горщик – 1 шт. 
(пакет №6)

Дерев’яні заготівки – 1 шт. 

Картон – 1 аркуш (пакет №1)

Прозорий аркуш – 1 шт. (пакет №3)



Можете поставити деталі як завгодно. Тут вказаний один із варіантів.  

Список елементів:
Дашок

Приклейте, як вказано 
на малюнку. 

Дерев’яні заготівки – 4 шт.

Алюмінієвий плафон – 1 шт. (пакет №4)

Сріблястий тримач – 1 шт. (пакет №6)

Великі мідні бусинки – 2 шт. (пакет №6)

Маленький металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Великий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Сріблястий металевий пістон – 1 шт. (пакет №6)

Тонкий жовтий дріт – 1 моток (пакет №3)

Тонкий білий дріт – 1 моток (пакет №3)

Світлодіодна лампа – 1 шт. (пакет №5)

Елементи живлення – 1 комплект (пакет №5)

Блок живлення – 1 шт. (пакет №5)

Термоусадкова трубка – 1 шт. (пакет №5)

Шурупи – 2 шт. (пакет №6) Відміряйте на тканині 
стільки, скільки вказано 
на малюнку. Зробіть 
відмітки олівцем.

Складіть тканину навпіл і 
проклейте так, як вказано 
на малюнку

Покладіть паперову заготівку на 
тканину та зігніть так, як вказано 
на малюнку.

Витягніть з тканинної заготівки
папір, як вказано на малюнку

Проклейте майбутню подушку 
з двох сторін, як вказано 
на малюнку. Дочекайтеся, 
доки висохне клей. 

За допомогою пінцета 
наповніть подушку шовковими 
нитками, як вказано на 
малюнку.

Заклейте останню 
сторону подушки, 
як вказано на малюнку.

Список елементів:
Тканина 60х32 – 1 шматок (пакет №3)

Половина 80-ти мм мотузки кольору хакі (пакет №3)

Шовкові нитки (пакет №4)

Мішечок для їжі

Дзеркало Подушка

Список елементів:
Дерев’яна заготівка – 1 шт.

Блискучий папір 100х37 мм 
1 шматок (пакет №3)

Список елементів:
Паперова заготівка К25

Шовкові нитки (пакет №4)

Тканина 105х90 мм – 1 шматок (пакет №3)

Приклейте закручений дріт так, як вказано на малюнку. Ножицями обріжте зайвий дріт, як вказано на малюнку. Готово.

Обережно за допомогою
пінцета відклейте захисний 
шар на блискучому папері, 
як вказано на малюнку.

Склейте дзеркальну 
поверхню і раму так, 
як вказано на малюнку

Таким чином зробіть ще 
одну подушку

стілець

букет 2

підсвічник №1

підсвічник №2

полиця 1

мішечок
для їжі

радіо-програвач

книжки

свічки 5 шт

рослина 1

кошик 
для речей 2

тарілка
з фруктами

подушки

вкривало

ліжко

книжка 2 ручка

свіча А

полиця 2банка з
цукатами

годинник



Склейте, як вказано на малюнку Склейте, як вказано 
на малюнку

Склейте, як вказано 
на малюнку. Готово

Полиця 2

Список елементів:
Список елементів:

Стілець

Дерев’яні заготівки – 4 шт.
Склейте, як вказано на 
малюнку

Дерев’яні заготівки – 2шт.

Товстий жовтий дріт – 1 моток (пакет №3)

Жовтий дріт середньої товщини – 1 моток 
(пакет №3)

Склейте, як вказано на 
малюнку

Канцелярським ножем злегка 
пошкрябайте товстий жовтий дріт 
як вказано на малюнку

Зігніть дріт, як вказано на 
малюнку, та продіньте його в 
отвори стільчака

Вставте два 30-ти мм шматочки товстого дроту в 
інші отвори, щоб вийшли ніжки стільчика, як вказано
на малюнку

Один 50-ти мм шматочок товстого дроту прикріпіть до спинки стільчика 
та приклейте внизу, як вказано на малюнку

У результаті у вас має вийти 
три стільця

Відріжте 60-ти мм шматочок дроту середньої 
товщини і скрутіть так, як вказано на малюнку.

Відріжте зайві дроти у світлодіодної 
лампи, як вказано на малюнку

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

Перевірте, чи світиться лампа (зверніть 
увагу на полярність)

Відріжте два 6-ми міліметрових шматочки термоусадкової трубки. 
Надіньте її на дроти. Після чого в продовж кількох секунд прогрійте 
трубку запальничкою.

Надіньте на лампу маленький 
металевий пістон, надійно зафіксуйте.

Зверху надіньте абажур лампи та приклейте 
його прозорим клеєм

На абажур надіньте елементи в такій послідовності: сріблястий 
тримач, сріблястий пістон, велика мідна бусинка, термоусадкова 
трубка (довжина 25 мм), ще одну велику мідну бусинку

Надійно зафіксуйте всі елементи Протягніть дроти в отвір, як вказано на
малюнку. 

маленький металевий пістон

термоусадкова трубка
(довжина 25 мм)

великі мідні бусинкисріблястий 
пістон

сріблястий
тримач



1

Список
елементів:

Дерев’яні заготівки – 11 шт. 

Протягніть через інший отвір так, як 
вказано на малюнку

Протягніть дріт до краю стелі і зафіксуйте 
клеєм, як вказано на малюнку

Вставте елементи живлення в блок живлення 
(не забувайте про полярність)

Закрутіть блок живлення викруткою, як вказано 
на малюнку

Ліжко

Основа

Полиця 1

Список
елементів:

Список
елементів:

Дерев’яні заготівки – 5 шт.
Темний зернистий папір – 1 аркуш 
(пакет №1)

Дерев’яні заготівки – 9 шт.
Світлий зернистий папір – 1 аркуш 
(пакет №1)
Дерев’яні бусинки – 4 шт. (пакет №6)

Зачистіть 12 мм чорного та 
червоного дроту блоку живлення, 
як вказано на малюнку

Відріжте два 20-ми міліметрових
шматочки термоусадкової 
трубки. Надіньте її на дроти

З’єднайте дроти блоку живлення зі світлодіодною лампою, 
як вказано на малюнку. Перевірте, чи світиться лампа

Склейте так, як вказано на малюнку (не помиліться 
з напрямом)

Приклейте деталі так, як вказано на малюнку Розріжте папір за вказаними в цій інструкції 
розмірами.

Обклейте кожну дерев’яну заготівку папером, як вказано на малюнку

Приклейте так, як вказано на 
малюнку

Приклейте деталі, як вказано на
малюнку

Склейте всі елементи, як вказано 
на малюнку

Поріжте зернистий папір за розмірами 
вказаними в цій інструкції

Склейте деталі, як вказано на малюнку Дотримуючись позначок на заготівці А17, зробіть розрізи так, 
як вказано на малюнку.

Приклейте до ліжка бортики, як 
вказано на малюнку

Склейте деталі, як вказано на 
малюнку



Стислий опис

Поради з клею (малюнок, як зразок)
1. Білий клей використовується для з’єднання дерев’яних деталей. (Для їхнього склеювання 
потрібно близько 3-х хвилин)
2. Силіконовий клей застосовується для з’єднання великих дерев’яних частин та інших матеріалів. 
3. Використовуйте відповідний клей, щоб деталі залишалися чистими. Білий клей Прозорий клей

Поради зі світловипромінювальних 
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 пакетики.  
3. Кожна, показана в інструкції заготівка, вимірюється в міліметрах. 
4. Дотримуючись підказок в пункті «Як пронумерувати деталі» наприкінці цієї сторінки, спершу знайдіть заготівку та відповідне до неї креслення на папері (зіставляйте цифри). 
Перевірте чи збігаються заготівка та малюнок за розмірами і лише після цього починайте збирати інтер’єрну модель. 

Поради з розрізання паперу
1. Будь ласка, розрізайте папір, дотримуючись розмірів, зазначених в інструкції 
(зазначені в мм)

Матеріали, що входять
до комплекту:

Матеріали, що не входять до комплекту:

Пінцет              Фарба         Пензлик Лінійка                      Ножиці         Канцелярський ніж        Гострогубці                 Олівець             Cкріпка                  Викрутка       Чорнильна ручка

Поради
з розмальовування 

Поради з розмітки 

Розмалюйте деталі 1-А9, 1-В3, 1-В4, 1-В13, 
1-С4, 1-С5 та 1-С6 до того, як почнете їх 
збирати (таким чином буде легше нанести 
другий шар фарби після висихання). 

ГотовоЗнайдіть потрібні заготівки 
в пакеті.

Перевірте номери на дерев’яних 
та паперових заготівках.

Обведіть дерев’яні заготівки на 
папері.

Як пронумерувати деталі. Наприклад, якщо в інструкції йдеться, що потрібно взяти деталь 1-А9, це значить: перша цифра - пакет №1, друга цифра - деталь №А9 
(У покроковій інструкції вказані лише номери деталей). 

Зафіксуйте дроти в куті кімнати за 
допомогою клею

Склейте так, як вказано на малюнку Склейте так, як вказано на малюнку 
(стежте за правильними напрямками). 

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

Склейте деталі К26 та А1, як вказано 
на малюнку

Приклейте підлогу до основи, як вказано 
на малюнку

Приклейте плінтуса, як вказано на 
малюнку. Готово.

Підлога

Пронумеровані дерев’яні деталі – 3 шт.
Паперові заготівки К26

Список елементів:



Спальня
Процес збирання


