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[SK] Atelier Janod BALERÍNA GLITER - papierová sada v kufríku na výrobu 
tanečníc nalepovaním 

VEK: 4 – 8 ROKOV 

[CZ] Atelier Janod Balerina GLITER - papírová sada v kufříku na výrobu 
tanečnic nalepováním 

VĚK: 4 - 8 LET 

 
J07757  

 

[SK] Atelier Janod BALERÍNA GLITER - papierová sada v kufríku na výrobu tanečníc 
nalepovaním 
 
Strana 1) Odlepujte naraz iba jednu farbu. Tip: Začnite od najtmavšej farby. 
Strana 4) Ušetrite si trblietky na ďalšie karty. Opakujte kroky 1 – 9 pre všetky farby. 
Strany 5-10) Odlepiť možno iba zobrazené časti. 
 
 

[CZ] Atelier Janod Balerina GLITER - papírová sada v kufříku na výrobu tanečnic 
nalepováním 
 
Strana 1) Odlepujte najednou pouze jednu barvu. Tip: Začněte od nejtmavší barvy. 
Strana 4) Ušetřete si třpytky na další karty. Opakujte kroky 1 - 9 pro všechny barvy. 
Strany 5-10) Odlepit lze pouze zobrazené části. 
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