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[SK] Kreatívna sada JANOD šperky – navliekanie 

Vek: 6-12 rokov 
 

 

[CZ] Kreativní sada JANOD šperky– navlékaní 
Věk: 6-12 let 

J07750 

(SK) Šperky pre deti Sladkosti  Janod sú kreatívna hračka pre malé slečny od 6 do 12 rokov. 

Vaša malá slečna si môže so sadou vyrobiť až 6 kusov šperkov. Sada na výrobu šperkov obsahuje potreby 

na vyrobenie 3 prsteňov, 2 náramky a 1 náhrdelník. Jeden medailón má rozmer 3*4 cm. Šperky pre 

deti majú motív sladkostí, 

V balení sa nachádza: 

18 plastových časti, 2 vytlačené listy,1 meter dlhá retiazka, 11 zvončekov, 45 sponiek, 3 spony,                 

3 krúžky na prstene, 6 obojstranných nálepiek, 4 kovových príveskov 

 

Priložte plastovú časť (pr. ovocie, šperk na farebné papierovú predlohu a podľa vlastnej fantázie si 

vyfarbite ovocie alebo šperk. Následne požiadajte dospelú osobu aby predhriala rúru na pečenie na 250 

C. Pripravte si plech, vložte papier na pečenie – umiestnite naň pripravené farebné ovocie či šperky 

a pečte 1 minútu. Všetko robte za prítomnosti dospelej osoby ! 

Požiadajte dospelého aby vybral po 1 minúte plech na pečenie a položil na plastové kúsky knihy aby 

zostali po vychladnutí rovné a ploché. 

Nastavte retiazku na správnu veľkosť a odstrihnite, potom vyberte pozíciu vášho vyrobeného prívesku 

a nádherný jedinečný šperk je hotový.  

(CZ) Šperky pro deti Janod jsou kreativní hračka pro malé slečny od 6 do 12 let.                          

Vaše malá slečna si může se sadou vyrobit až 6 kusů šperků. Sada na výrobu šperků obsahuje potřeby na 

vyrobení 3 prstenů, 2 náramky a 1 náhrdelník. Jeden medailon má rozměr 3*4 cm. Šperky pro děti mají 

motiv sladkostí, 

V balení se nachází: 

18 plastových části, 2 vytištěné listy, 1 metr dlouhá řetízek, 11 zvonků, 45 sponek, 3 spony, 3 kroužky 

na prsteny, 6 oboustranných nálepek, 4 kovových přívěsků 

Přiložte plastovou část (př. Ovoce, šperk na barevné papírovou předlohu a podle vlastní fantazie si 

vybarvěte ovoce nebo šperk. Následně požádejte dospělou osobu aby předehřála troubu na 250 C. 

Připravte si plech, vložte pečící papír - umístěte na něj připravené barevné ovoce či šperky a pečte 1 

minutu. Vše dělejte za přítomnosti dospělé osoby!Požádejte dospělého aby vybral po 1 minutě plech na 

pečení a položil na plastové kousky knihy aby zůstali po vychladnutí rovné a ploché. 

Nastavte řetízek na správnou velikost a odstřihněte, pak vyberte pozici vašeho vyrobeného přívěsku a 

nádherný jedinečný šperk je hotov. 
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