
OBOJI SVOJU MASKU

PITANJA I KOMENTARI
Cijenimo vaše povjerenje te nam je vaše zadovoljstvo ovim proizvodom vrlo bitno. U slučaju da imate bilo kakve 
komentare ili pitanja, ili vam ste pronašli manjkavosti ili neispravnosti u ovom setu, molimo vas, da se ne 
ustručavate kontaktirati distributera: Singa H d.o.o.; www.singa-h.hr; e-mail: info@singa-h.hr. Također se možete 
obratiti i našem timu za marketinšku podršku na e-mail: infodesk@4M-IND.com.

UPOZORJENJE:
OPASNOST OD GUŠENJA sitnim 
djelovima. Nije za djecu mlađu od 3 godine. 

A. SIGURNOSNE UPUTE
1. Molimo vas da pročitajte ove upute prije nego što 
počnete s izradom.
2. Preporučujemo nadzor i pomoć odrasle osobe.
3. Ovaj komplet je namijenjen djeci staroj 5 ili više godina.
4. Ovaj komplet i njegov gotov proizvod sadrži male 
dijelove koji mogu uzrokovati gušenje, ako se ne upotre-
bljavaju pravilno. Držite podalje od djece mlađe od 3 
godine.
5. Materijal ne stavljajte u usta.

B. DRUGE TOČKE NA KOJE OBRATITE POZORNOST
1. Uvijek radite na čvrstoj, ravnoj radnoj površini i 
pokušajte održavati područje urednim i čistim.
2. Odjeću operite odmah ako je zaprljate bojom jer 
osušena boja može ostaviti trajne tragove, čak i nakon 
pranja. Nosite pregaču ili staru radnu odjeću.

C. SADRŽAJ
3 x maske (duljine 16 cm), 2 x kista, 1 x svjetleća boja, 1 x 
svjetlucavo ljepilo, 1 x traka boja, 1 x detaljne upute.

E. SAVJETI ZA BOJANJE
Možete sami odabrati boje ili pronađite inspiraciju na kutiji. Za najbolji rezultat nanesite više od jednog sloja 
boje, ali pričekajte da se prvi sloj osuši prije nanošenja drugog. Uvijek je lakše slikati tamnom bojom na 
svjetlijoj pozadini, nego obrnuto. Možete umiješati i kapljicu deterdženta u boju. Time ćete poboljšati 
prianjanje boje na površinu (posebno ako se radi o plastici).

Slijedite upute dolje za miješanje boja i dobivanje više kreativnih boja. (Neke od slijedećih kombinacija ne 
mogu biti postignute u određenim kompletima jer nisu sve boje uključene.) 

zelena= žuta + plava
narančasta = žuta + crvena
ljubičasta = plava + crvena 
smeđa = crvena + žuta + malo crne
roza = crvena + bijela
nebesko plava = plava + bijela
svjetlo zelena = žuta + malo plave
tirkizna = plava + bijela + malo žute

Pomiješajte boje s bijelom ili crnom kako bi dobili svjetlije ili tamnije nijanse. Nemojte miješati previše boja 
zajedno, jer time dobivate blatan izgled boja.

Uvijek operite kist prije miješanja ili nanošenja nove boje. Pripremite malu čašu vode u tu svrhu. Također je 
dobra ideja koristiti pladanj za miješanje boje. Zatvorite lončiće boja čvrsto kako bi spriječili isušivanje boja. 
Ukoliko je boja suha, razrijedite je s nekoliko kapi vode.

Naglašavanje svjetlećom bojom – nakon što ste obojili masku osnovnim bojama, naglasite poneki detalj 
svjetlećom bojom. Ti detalji će poput čarolije svijetliti u mraku. Probajte pomiješati svjetleću boju s drugim 
bojama. Dobiti ćete svjetleću boju različitih boja.

Kako osvijetliti masku
Masku ispostavite sobnoj svjetlosti ili je osvijetlite baterijom jednu minutu. Ugasite svjetlo i maska će čarobno 
svijetliti! Ako bude potrebno ponovno je ispostavite svjetlu, te će se čarolija ponoviti. Ovo zabavno svijetljenje 
u mraku je neograničeno poput vaše mašte!

F. SAVJETI ZA RECIKLIRANJE
Pomognite pri zaštiti našeg okoliša i nemojte bacati neupotrjebljeni materijal. Spremite ga za buduću 
upotrebu. Kistove i boje možete upotrijebiti za puno kreativnih projekata doma i u školi.
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D. UPUTE
Dizajn ... 
Napravite dizajn na površini obične maske 
olovkom. Ideje možete pronaći na slikama 
na kutiji.

Bojanje... 
Savjete za oslikavanje pronađite u poglavlju E. 
(Pozor: Prije nanošenja boje, koristite komad 
tkanine za zatvaranje rupa usta, nosnica i oči. 
To će spriječiti kapanje mokre boje ispod maske.)

Naglašavanje... 
naglasite područja oslikane maske svjetlucavim 
ljepilom ili svjetlećom bojom. Možete koristiti 
šablone za izradu uzorka koji vam se sviđaju.
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