
Въведение

Тази книга съдържа всичко необходимо, 
за да направите 20 поздравителни картички, 

20 миникартички за подаръци 
и 7 миникутийки за малки подаръци, 

с които можете да изразите благодарност 
към близките и приятелите си

или да ги поздравите по различни поводи.

Не се нуждаете от ножица, нито от лепило. 
Просто следвайте инструкциите – 
извадете модела от страницата 

и го прегънете по указаните линии. 
След това го направете уникален, 

като го украсите със стикери по свой вкус.



ОБЕМНИ КАРТИЧКИ
Някои от картичките съдържат обемни елементи. 

Първо внимателно натиснете 
по перфорираните линии на обемните елементи, 

за да ги освободите от картона. 
След това прегънете по бигованите линии 
на всеки елемент, за да му придадете обем. 

Накрая прегънете картичката 
на две по дългия биг.

Преди да пъхнете 

картичката в плика, прегънете 

стърчащия елемент надолу, 

за да може да влезе.

Как да използвате книгата

Извадете модела от страницата 
и го довършете според инструкциите.

КАРТИЧКИ
При повечето картички, включени в книгата, 

е необходимо просто да прегънете по биговете. 
След това можете да доукрасите картичката 

със стикери по ваш избор. 
Не забравяйте накрая да я надпишете!

КАРТИЧКИ С ИЗРЯЗАНИ ЕЛЕМЕНТИ
Внимателно притиснете по перфорираните линии, 
за да освободите елемента, който ще щръкне след 

прегъването на картичката. Прегънете картичката 
на две по бига, както е показано на образеца долу. 

Не забравяйте да напишете пожеланието си вътре!

РЕЧНИК
Перфорация - линия от прорези, по които лесно

да извадите хартиената форма от страницата.

Биг - линия, по която картонът е притиснат, 

без да е разрязан, за да се улесни сгъването му.



МИНИКУТИЙКИ ЗА ПОДАРЪЧЕТА
Внимателно притиснете по перфорираните линии, 

за да извадите разгъвката на кутийката  
от страницата. След това прегънете 
по всички бигове. Сглобете кутийката 

и я фиксирайте, като пъхнете елемента, 
подобен на стрелка, в съответния процеп. 

След като кутийката е готова, поставете вътре 
вашия подарък. Затворете кутийката и я залепете 

с един стикер. Доукрасете със стикери по ваш избор.

МИНИКАРТИЧКИ ЗА ПОДАРЪЦИ
Притиснете внимателно по перфорираните линии, 

за да извадите миникартичката от картона 
на страницата. След това махнете кръгчето 

от дупчицата, където ще прекарате панделката 
или шнурчето. Сложете подходяща панделка или шнурче. 

Надпишете картичката и я завържете за подаръка.




