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Упътване: 

Станете истински моден дизайнер със светлинната масичка на Барби. Можете да създавате 

множество различни модели на рокли и да се забавлявате като ги миксирате и съчетавате с 

другите. Също можете да правите модни каталози за различните сезони и да откриете как да 

бъдете модерни при всеки случай! 

Първо, изберете картата, на която са изобразени Барби и нейните приятелки. Поставете я на 

светлинната масичка и я включете. Ако поставите бял лист хартия върху картата, ще можете 

лесно да проследите очертанията на фигурите. Дръжте стабилно листа с хартия, докато 

очертавате с молив някоя от фигурите. Когато приключите, оцветете я и ще имате модел, готов 

да бъде обличан! Повтаряйте процеса всеки път, когато се нуждаете от нов модел (1). 

Ще откриете дрехи за моделите на картите в кутията, групирани по вид: панталони, поли, 

шалове, рокли, якета, пуловери и накрая – аксесоари. За да направите своите модни творения, 

поставете на светлинната масичка картата с дрехата, която сте избрали и, точно както 

направихте с модела, поставете празен лист върху картата и очертайте фигурата. Когато 

приключите, оцветете я и я изрежете. Можете да персонализирате различните дрехи като 

използвате цветни маркери и сътворите творчески декорации за тях (2). 

Вече сте готови да облечете своя модел. Сложете малко лепило на гърба на дрехата, която сте 

оцветили и изрязали и я притиснете към фигурата. 

Можете също да използвате декорираните карти като платове! Рисувайте върху тях като 

използвате шаблоните: картонените карти с перфорираните модели на дрехи. Поставете 

шаблона с дрехата, която сте избрали директно върху декорирания лист хартия и следвайте с 

молива перфорираните очертания. Изрежете формата и ще имате нова дреха, готова да бъде 

залепена върху модела. 

Сега вече сте експерт в модния дизайн, подредете Ваши проекти в двете папки и ги покажете 

на Вашите приятели, обменяйки съвети за последните модни тенденции (4). 

 

Кутия: 

Ще намерите в кутията всичко необходимо, за да станете официален Барби дизайнер! Вие не 

само ще се научите да рисувате с тази светлинна масичка, но и ще можете да създавате модна 

колекция за своята Барби. Просто включете масичката и следвайте очертанията на картите, за 

да създадете творчески комбинации, украсени с декорираните карти, шаблони и кристали. 

Съдържание: 1 светлинна маса А4, 8 помощни карти за очертаване, 4 декорирани карти, 4 

шаблона, 16 бели листа хартия, пакетче с кристали, 2 папки, 6 маркера, ножици, стикери, 

лепило и книжка с инструкции. 

 

Найлоновите пакетчета могат да бъдат опасни, за да избегнете задушаване ги дръжте далеч 

от бебета и малки деца.  

 

Предупреждение! Не е подходящо за деца под 36 месеца. Съдържа дребни части, които 

могат да бъдат погълнати или вдишани, което би причинило задушаване. Запазете за 

бъдеща справка. Цветовете и детайлите на продукта може да се различават от тези на 

илюстрацията. Liscianigiochi е сертифицирана за своето качество и спрямо Системата за 

управление на околната среда. 

 


