
Βιβλίο έμπνευσης
50 εργασίες με οδηγίες βήμα προς βήμα
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ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ 
ΙΔΕΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ

Το Βιβλίο έμπνευσης της Dremel® σας παρέχει 50 ιδέες για δημιουργικές

εργασίες διάφορων επιπέδων δυσκολίας, καθώς και απεριόριστες

ευκαιρίες για δικές σας δημιουργίες χρησιμοποιώντας τα ευέλικτα

συστήματα εργαλείων (Versatile Tool Systems™) της Dremel. 

Γιορτάστε τις στιγμές μέσα στη χρονιά που συναντώνται η οικογένεια 

και οι φίλοι, όταν τιμάμε τις παραδόσεις, οι οποίες μας οδηγούν από 

κάθε εποχή στην επόμενη, με διαφορετική διάθεση και χρώματα.

Όποιο κι αν είναι το πάθος σας - να ομορφύνετε το σπίτι σας για τα

Χριστούγεννα, τα γενέθλια ενός μέλους της οικογένειας, την αλλαγή 

των εποχών ή μόλις μετακομίσετε, να βάλετε μια προσωπική πινελιά στα

δώρα που θα προσφέρετε σε κάποιο γάμο, στα γενέθλια ή στη γέννηση

ενός παιδιού, ή απλώς η επιδιόρθωση επίπλων ή ζημιών στο αυτοκίνητό

σας - η Dremel ελπίζει ότι αυτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να προσθέσετε

δημιουργικότητα, καθώς και πρακτικές και προσωπικές πινελιές στις

σημαντικότερες στιγμές και πλευρές της ζωής σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

06 Διακόσμηση σπιτιού

06 Κομψότητα στο τραπέζι σας

08 Γυάλινο κηροπήγιο

10 Ξύλινο μπολ με περίτεχνη διακόσμηση στην περιφέρεια

(φιλιγκράν)

12 Μαξιλάρια με γιαπωνέζικα άνθη κερασιάς

14 Δημιουργήστε τους δικούς σας μελωδούς

16 Εντυπωσιακή ζαρντινιέρα για το παράθυρο

18 Κορνίζα για φωτογραφίες

20 Ζωγραφισμένες πήλινες γλάστρες

22 Άνθη κερασιάς από οργάντζα

24 Διακοσμημένα γράμματα

26 Σκαλιστά αρωματικά κεριά

28 Καλλιτεχνικές εργασίες 

και χειροτεχνήματα

28 Δακτυλίδι κοκτέιλ

30 Γεωμετρικά σκουλαρίκια με πέρλες

32 Βραχιόλι από ανακυκλωμένα υλικά

34 Χειροποίητο κολιέ

36 Σκουλαρίκια με ξύλινες χάντρες

38 Άλμπουμ φωτογραφιών γενεθλίων

40 Γαμήλιο δώρο: ποτήρια σαμπάνιας

42 Κρεμαστό παιχνίδι για την κούνια του νέου μωρού

44 Κρεμαστές ξύλινες πεταλούδες για το δωμάτιο του παιδιού

46 Διακοσμήστε ένα τιπί (ινδιάνικη σκηνή)

48 Φτιάξτε το δικό σας κουκλοθέατρο

50 Φτιάξτε τον δικό σας οικογενειακό χαρταετό

52 Διακοσμήστε τα μπλουζάκια των παιδιών

54 Ιδέες για διάφορες εποχές

54 Παράθυρο με νιφάδες

56 Πασχαλινές αυγοθήκες

58 Κοκαλάκια με πασχαλινά λαγουδάκια

60 Κολοκύθες για το Χαλοουίν

62 Μάσκες για το Χαλοουίν

64 Κεριά για το Χαλοουίν 

66 Χριστουγεννιάτικο στεφάνι για την εξώπορτα

68 Χριστουγεννιάτικα δωράκια για το τραπέζι

70 Χριστουγεννιάτικες μπάλες

72 Κάρτες, ετικέτες και περιτύλιγμα δώρων

74 Ξύλινες χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις

76 Διακοσμημένα ξύλινα σπιτάκια πουλιών για τον στολισμό 

του δέντρου 

78 Χριστουγεννιάτικη σκαλιστή κορνίζα φωτογραφιών

80 Κάντο μόνος σου/επισκευές

80 Αποκατάσταση ενός παλιού ξύλινου ερμάριου

82 Δημιουργία ενός κομψού κρεμαστού ραφιού για κρασιά

84 Κατασκευή ενός ραφιού με αυλάκωση για πίνακες

86 Γρήγορη ανανέωση της κουζίνας

88 Τοποθέτηση κλειδαριάς σε μια μικρή κλειδοθήκη

90 Αποκατάσταση μεταλλικών επίπλων κήπου

92 Ανακαίνιση ενός τραπεζιού κήπου με μωσαϊκό

94 Επένδυση ενός δίσκου για γλάστρες με μυρωδικά

96 Παγκάκι κήπου με ψηφιδωτή διακόσμηση

98 Χάραξη μιας πινακίδας δρόμου για το σπίτι

100 Επισκευή χτυπήματος και αφαίρεση σκουριάς από το φρύδι 

του φτερού

102 Καθαρισμός διαβρωμένης μπαταρίας

104 Επισκευή γρατζουνιών στα περιβλήματα των εξωτερικών

καθρεφτών

Το Βιβλίο έμπνευσης της Dremel
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ DREMEL®

Η Dremel® ιδρύθηκε το 1932 από τον AJ Dremel, ο οποίος δημιούργησε 

το πρώτο πολυεργαλείο στον κόσμο. 

Σήμερα έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία και κατασκευή ευέλικτων

συστημάτων εργαλείων (Versatile Tool Systems™) εξαιρετικής ποιότητας,

για καταναλωτές οι οποίοι ασχολούνται με διάφορες εργασίες “κάντο

μόνος σου” και δημιουργικά χόμπι, όπως εργασίες συντήρησης μέσα και

έξω από το σπίτι, αποκατάσταση αυτοκινήτων, ξυλουργική, μοντελισμός,

καθώς και μια πληθώρα δημιουργικών εργασιών, από την κατασκευή

κοσμημάτων έως τη δημιουργία λευκωμάτων. 

Η βασική σειρά προϊόντων της Dremel χαρακτηρίζεται από το πολυεργαλείο

Dremel, μια ευέλικτη μονάδα με κινητήρα υψηλής ταχύτητας, η οποία

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση ενός συστήματος περισσότερων

από 150 αξεσουάρ και εξαρτημάτων της Dremel. 

Όλα αυτά τα χρόνια, η Dremel έχει παρουσιάσει διάφορα άλλα συστήματα

εργαλείων, όπως πιστόλια κόλλας, χαράκτες, σφικτήρες, πάγκοι εργασίας

και καμινέτα βουτανίου, τα οποία διευκολύνουν την εκτέλεση λεπτών και

πολύπλοκων εργασιών κάθε είδους. 

Dremel. Big on Detail. 

Η Dremel είναι μέλος του Ομίλου Bosch, με παρουσία σε περίπου 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
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07Διακόσμηση σπιτιού

ΚΟΜΨΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ

Περιποιηθείτε τους φιλοξενούμενούς σας με στυλ, στολίζοντας όμορφες,

χαραγμένες πιατέλες από χρωματιστό γυαλί με μικροσκοπικές γυάλινες

ψηφίδες και αιθέρια σχέδια, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον θέμα συζήτησης

στα δείπνα σας. Οι χαραγμένες πιατέλες λειτουργούν ως βάση για τα πιάτα

του σερβίτσιου σας, δίνοντας μια όμορφη, φρέσκια όψη. Αγοράστε απλώς 

τα αντικείμενα που αναφέρονται δίπλα και ακολουθήστε τις οδηγίες μας. 

Το μοναδικό σας τραπέζι θα κάνει τις φίλες σας να ζηλέψουν!

ΒΗΜΑ 1

Εφαρμόστε αυτοκόλλητη ταινία χαλκού γύρω

από τα άκρα περίπου σαράντα ψηφίδων 

20 x 10 χιλ. Αυτές είναι αρκετές για τη

διακόσμηση μιας πιατέλας διαμέτρου 30

εκατοστών. Κατόπιν εφαρμόστε δύο λωρίδες

ταινίας χαλκού στην περιφέρεια της πιατέλας,

με απόσταση 20 χιλ. μεταξύ τους. Ισιώστε 

και γυαλίστε την ταινία χρησιμοποιώντας 

έναν χαρτοκόπτη ή την πίσω πλευρά ενός

κουταλιού του γλυκού. Κολλήστε τις ψηφίδες

στην περιφέρεια της πιατέλας έτσι ώστε η

επάνω και η κάτω πλευρά τους να αγγίζει τις

ταινίες και σε τυχαίες αποστάσεις μεταξύ τους,

όπως βλέπετε στην εικόνα. Η κόλλα γυαλιού

χρειάζεται ηλιακό φως για να στερεοποιηθεί.

ΒΗΜΑ 2

Κατόπιν, χρησιμοποιώντας το VersaFlame 

και μια μύτη κόλλησης, εφαρμόστε κόλληση

γύρω από κάθε ψηφίδα και γύρω από την

περιφέρεια δύο φορές για να καλύψετε την

ταινία χαλκού.

ΒΗΜΑ 3

Στη συνέχεια, πάρτε το Dremel Engraver με το

Φρεζάκι Διαμαντιού Χαράκτη 9929 και χαράξτε

γραμμές μεταξύ των ψηφίδων, περικλείοντάς

τες μέσα στο περίγραμμα σε τυχαίες θέσεις,

όπως βλέπετε στην εικόνα. Εναλλακτικά,

χαράξτε απλώς μέσα από το άκρο της πιατέλας,

κάτω από την περίμετρο με τις ψηφίδες,

δημιουργώντας το δικό σας μοτίβο.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Φρεζάκι

Διαμαντιού Χαράκτη 9929

• Dremel® VersaFlame™

• Γυάλινες ψηφίδες 20 x 10 χιλ.

• Αυτοκόλλητη ταινία φύλλου 

χαλκού 3/16”

• Κόλληση με σολντερίνη (flux)

• Κόλλα για γυαλί

• Γυάλινες πιατέλες για χάραξη

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αφού εφαρμόσετε κόλληση σε ολόκληρη 

την περίμετρο, αφαιρέστε τη μύτη κόλλησης

και χρησιμοποιήστε τη φλόγα για να

μαλακώσετε την κόλληση και να εξομαλύνετε

οποιεσδήποτε μικρές ανωμαλίες προκλήθηκαν

από τη μύτη κόλλησης. Προσέξτε να μην

υπερθερμάνετε την κόλληση ή το γυαλί.

Επιλέξτε πιατέλες με σαφώς ορισμένη

περιφέρεια. Η δημιουργία ενός διακοσμητικού

περιγράμματος στην εξωτερική περίμετρο

διασφαλίζει ότι το μοτίβο θα είναι ορατό όταν

χρησιμοποιείται η πιατέλα. Χρησιμοποιήστε

μικρά κομμάτια πολύχρωμων γυάλινων

ψηφίδων σε μία γραμμή εάν θέλετε να δώσετε

ντελικάτη όψη και να χωρέσετε τόσο ψηφίδες,

όσο και εγχάρακτα μοτίβα στην περιφέρεια.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΒΗΜΑ 1

Για να σκαλίσετε το σχέδιό σας επάνω στο

κηροπήγιο, θα χρειαστείτε το Dremel

Engraver. Ένα ελαφρό, μικρού μεγέθους

εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί

σε μεγάλη ποικιλία υλικών: μέταλλο, πλαστικό,

γυαλί, κεραμικά, ξύλο και δέρμα. Είναι ιδανικό

για τη δημιουργία πληθώρας δώρων.

Πρώτα απ’ όλα, αφαιρέστε οποιαδήποτε

λιπαρά κατάλοιπα από το ποτήρι πλένοντάς 

το με ζεστό νερό και σαπούνι και κατόπιν

στεγνώνοντάς το προσεκτικά. Το ποτήρι 

του παραδείγματός μας έχει ύψος 7 εκ. 

και διάμετρο 7 εκ. Σχεδόν οποιοδήποτε 

ποτήρι είναι κατάλληλο, αλλά για καλύτερα

αποτελέσματα χρησιμοποιήστε ένα ποτήρι 

από χρωματιστό ή γαλακτώδες γυαλί.

Δημιουργήστε ένα απλό σχέδιο σε χαρτί. Εμείς

επιλέξαμε πεταλούδες, αλλά ένα σχέδιο με

φύλλα ή λουλούδια θα ήταν το ίδιο καλό.

Τοποθετήστε το σχέδιο μέσα στο ποτήρι και

σταθεροποιήστε το στη θέση του με λίγη

μαύρη τσόχα. Θα πρέπει να μπορείτε να

βλέπετε καθαρά το σχέδιο μέσα από το ποτήρι.

ΒΗΜΑ 2

Τώρα ρυθμίστε το Dremel Engraver με 

το Φρεζάκι Διαμαντιού Χαράκτη 9929 

στην ταχύτητα 1. Κρατήστε το εργαλείο με

ελαφριά κλίση, σαν να χρησιμοποιούσατε

μολύβι, και σκαλίστε το ποτήρι κατά μήκος

του περιγράμματος του σχεδίου σας. 

Δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε πίεση,

τοποθετήστε απλώς τη μύτη με ακρίβεια

επάνω στο ποτήρι και κινηθείτε σταθερά

κατά μήκος του περιγράμματος. Όταν

τελειώσετε, αφαιρέστε το χαρτί και

τοποθετήστε ξανά την τσόχα μέσα στο

ποτήρι. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε

τυχόν κενά στο περίγραμμα.

ΒΗΜΑ 3

Γεμίστε το σχέδιο χαράζοντας παράλληλες

γραμμές, όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ

τους. Δουλέψτε υπομονετικά μ’ αυτό τον τρόπο

μέχρι να καλύψετε ολόκληρο το σχέδιο και

κατόπιν λειάνετε το σκάλισμα για να δώσετε

ένα καθαρό και επαγγελματικό φινίρισμα.

ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΗΡΟΠΗΓΙΟ

Τι θα λέγατε για ένα όμορφο σκαλιστό κηροπήγιο για το σπίτι σας, 

το οποίο θα γεμίζει το δωμάτιο με λουλούδια και θα δημιουργεί έναν

ευχάριστο και αρωματισμένο χώρο; Η κατασκευή του είναι γρήγορη και

εύκολη, χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο δικής σας επιλογής για να δώσετε

ένα προσωπικό άγγιγμα. Χρησιμοποιήστε ένα ρεσό για φωτισμό και

καλέστε φίλους ή την οικογένεια γύρω του!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Φρεζάκι

Διαμαντιού Χαράκτη 9929

• Γυάλινο ποτήρι (κατά προτίμηση

χρωματιστό ή γαλακτώδες)

• Χαρτί σχεδίασης

• Μαύρη τσόχα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Διακόσμηση σπιτιού
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ΒΗΜΑ 1

Μετρήστε τη διάμετρο του πιάτου σας 

και χωρίστε το σε οκτώ τετράγωνα ίσου

μεγέθους. Κόψτε τετράγωνα κομμάτια

χαρτιού και κολλήστε τα στην περιφέρεια

του μπολ με ταινία μασκαρίσματος για να

μαρκάρετε το τετράγωνο στο οποίο θα

δουλέψετε. Χρησιμοποιώντας το Dremel

7700 και το κοπτικό χάραξης 107, κάντε 

ένα μοτίβο με τυχαίες κουκκίδες.

ΒΗΜΑ 2

Μετακινήστε τα τετράγωνα κομμάτια

χαρτιού για να μαρκάρετε το επόμενο

τετράγωνο στο οποίο θα δουλέψετε.

Διακοσμήστε αυτό το τετράγωνο με

κυματιστές γραμμές και κουκκίδες

χρησιμοποιώντας τα κοπτικά χάραξης 

111 και 106. Απομακρύνετε τη σκόνη 

όπως προηγουμένως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700

• Κοπτικό Χάραξης Dremel 106, 

111 και 107

• Ξύλινο πιάτο

• Υγρό ύφασμα

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 2

ΞΥΛΙΝΟ ΜΠΟΛ ΜΕ ΠΕΡΙΤΕΧΝΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΦΙΛΙΓΚΡΑΝ)

Χρησιμοποιήστε το Dremel® 7700 και χαράξτε ένα κομψό ξύλινο μπολ 

ή πιάτο, που θα δώσει άλλη χάρη στο τραπέζι σας, σε κάθε περίσταση. 

Εάν επιλέξετε ένα σχετικά επίπεδο μπολ, θα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε

για φρούτα αλλά και για καναπεδάκια ή αποξηραμένα φρούτα και ξηρούς

καρπούς. Χρησιμοποιήστε το σε οικογενειακές γιορτές, σε γενέθλια ή

απλώς σε ένα χαλαρό γεύμα στην αυλή ή στη βεράντα.

ΒΗΜΑ 3

Μετακινήστε ξανά τα τετράγωνα και

διακοσμήστε με γραμμές.

ΒΗΜΑ 4

Συνεχίστε μέχρι να διακοσμήσετε όλη 

την περιφέρεια. Σκουπίστε την επιφάνεια 

με ένα υγρό ύφασμα.

ΒΗΜΑ 4

Διακόσμηση σπιτιού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ
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ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 1

Κόψτε από την οργάντζα κομμάτια 

σχήματος λουλουδιού χρησιμοποιώντας 

το Dremel VersaTip με τη μύτη κόλλησης. 

Εάν χρησιμοποιείτε ύφασμα μεγαλύτερου

πάχους, χρησιμοποιήστε το VersaTip με

θερμό μαχαίρι κοπής.

ΒΗΜΑ 2

Για να φτιάξετε τα άνθη, τοποθετήστε τρία

κομμάτια οργάντζας με μορφή λουλουδιού

το ένα επάνω στο άλλο και κατόπιν πιέστε 

τα όλα μαζί στο κέντρο. Αγγίξτε το σημείο

στην πίσω πλευρά των λουλουδιών με το

VersaTip και το εξάρτημα μύτης κόλλησης 

για να τα ενώσετε σε ένα άνθος. 

ΒΗΜΑ 3

Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun 

με διαφανή κόλλα για να στερεώσετε τα

καφέ κορδόνια με τις παγιέτες στο κάλυμμα

του μαξιλαριού και να δημιουργήσετε τα

κλαδιά. Εάν θέλετε να διασταυρώνονται 

τα κλαδιά, σχεδιάστε προσεκτικά το σχήμα

που θα δημιουργήσετε.

ΒΗΜΑ 4

Κόψτε από το πράσινο ύφασμα κομμάτια σε

σχήμα φύλλου και χρησιμοποιήστε το Dremel

Glue Gun για να κολλήσετε τα φύλλα και τα άνθη

στις θέσεις τους, όπως βλέπετε στην εικόνα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε φύλλα

χρησιμοποιώντας παγιέτες ανοιχτού πράσινου

χρώματος. Προσθέστε λίγη λάμψη στα

μαξιλάρια σας χρησιμοποιώντας το Dremel

VersaTip για να τοποθετήσετε τα διαφανή

θερμοκολλητά πετράδια έτσι ώστε να δείχνουν

σαν μπουμπούκια ή περισσότερα άνθη, 

εάν προτιμάτε. 

ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΜΕ ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ
ΑΝΘΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Φτιάξτε μερικά όμορφα μαξιλάρια με άνθη κερασιάς για να φωτίσετε τον

καναπέ σας. Προσθέστε ένα Γιαπωνέζικο παραβάν πίσω του ή τοποθετήστε

ένα βάζο με λουλούδια κερασιάς στο τραπεζάκι του καφέ, καθώς και

μερικά στικ με άρωμα ανθών κερασιάς και θα φέρετε στο χώρο σας την

ομορφιά ενός Γιαπωνέζικου κήπου. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™ με μύτη κόλλησης

• Dremel® Glue Gun με διαφανή 

κόλλα 7 χιλ.

• Λευκή και ροζ οργάντζα*

• Καφέ κορδόνι με παγιέτες

• Πράσινο ύφασμα που δεν 

ξεφτίζει, όπως συνθετικό σουέντ 

ή τσόχα, ή πράσινες παγιέτες

• Διαφανή θερμοκολλητά πετράδια

• Μαξιλάρια με μεταξωτά καλύμματα

* Το ύφασμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο 

μόνο από τεχνητές ίνες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Διακόσμηση σπιτιού
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟΥΣ 
ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΜΕΛΩΔΟΥΣ

Τι θα λέγατε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να φτιάξετε όμορφους

μεταλλικούς μελωδούς για το σπίτι σας; Οι ευχάριστοι κουδουνιστοί 

ήχοι που παράγουν αυτοί οι μελωδοί προσθέτουν κάτι ξεχωριστό 

στην ατμόσφαιρα του σπιτιού ή του κήπου, όλο το χρόνο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series με Κοπτικό

Χάραξης 107 και Σετ Τρυπανιών

Ακριβείας 628

• Λεπτό φύλλο μετάλλου

• Χαρτί σχεδίασης

• Φελιζόλ ή ένα πακέτο εφημερίδες

• Ανθεκτικό βαμβακερό νήμα

• Χάντρες

• Δακτύλιος για το κρέμασμα

• Μεταλλικά στοιχεία μελωδών

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3ΒΗΜΑ 1

Ζωγραφίστε ένα σχήμα με μορφή αυγού και

ένα με μορφή καρδιάς στο χαρτί σχεδίασης,

με ύψος περίπου 6,5 εκ. το καθένα. Σχεδιάστε

κουκκίδες στο αυγό και στροβίλους στην

καρδιά. Κατόπιν στερεώστε με ταινία ένα

φύλλο μετάλλου σε ένα κομμάτι φελιζόλ 

ή σε μια στοίβα εφημερίδες. Στη συνέχεια,

στερεώστε με ταινία το χαρτί σχεδίασης με 

τα σχέδιά σας επάνω στο μέταλλο. Σχεδιάστε

πάνω από το σχέδιο με στυλό διαρκείας. 

Θα πρέπει να μαρκάρετε ένα σχήμα αβγού 

και τέσσερα σχήματα καρδιάς.

ΒΗΜΑ 2

Αφαιρέστε το χαρτί σχεδίασης. Τοποθετήστε

μια μύτη χάραξης από καρβίδιο στο Dremel

300 Series και ρυθμίστε το σε ταχύτητα 1.

Κρατήστε το όσο πιο όρθιο μπορείτε και

περάστε από πάνω τα σχέδιά σας στο μέταλλο.

Σας συνιστούμε να εξασκηθείτε πρώτα σε 

ένα άχρηστο κομμάτι μετάλλου. Σύντομα, 

θα καταλάβετε πόση πίεση πρέπει να

εφαρμόζετε. Κατόπιν, κόψτε τα αβγά και τις

καρδιές χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series

με ένα κοπτικό χάραξης και τρυπήστε κάθε

κομμάτι στην επάνω και την κάτω πλευρά

χρησιμοποιώντας ένα από τα τρυπάνια.

ΒΗΜΑ 3

Ξεκινήστε περνώντας και δένοντας ανθεκτικό

βαμβακερό νήμα σε τρία από τα κομμένα

αβγά και τις καρδιές για το μελωδό. Περάστε

μία-δύο χάντρες σε κάθε κομμάτι νήματος.

Περάστε και δέστε ένα από τα νήματα στο

κάτω μέρος του αβγού και τα άλλα δύο

νήματα στο κάτω μέρος των καρδιών.

Περάστε και δέστε νήμα από την επάνω

πλευρά των αυγών και των καρδιών και

κατόπιν περάστε μερικές χάντρες και δέστε 

τα στο δακτύλιο από τον οποίο θα κρεμάσετε

το μελωδό. Περάστε νήμα στις υπόλοιπες

καρδιές και δέστε τες κι αυτές στο δακτύλιο.

Διακόσμηση σπιτιού
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ΒΗΜΑ 1

Ζωγραφίστε το σχέδιό σας σε ένα κομμάτι

χαρτί και κατόπιν αποτυπώστε το με μελάνι

στο κέντρο ενός από τα πλαϊνά πάνελ της

ζαρντινιέρας. Στη συνέχεια, πάρτε το Dremel

7700 και συνδέστε τον Πολυσφικτήρα

(ταχυτσόκ) και το Κοπτικό Χάραξης για να

σκαλίσετε το σχέδιό σας πάνω στο ξύλο.

ΒΗΜΑ 2

Κατόπιν, αφαιρέστε το Κοπτικό Χάραξης 

και εισάγετε το Κοπτικό από Καρβίδιο

Βολφραμίου της Dremel για να αφαιρέσετε

το ξύλο και να πλατύνετε τις γραμμές του

σχεδίου σας.

ΒΗΜΑ 3

Αφού το κάνετε αυτό, αφαιρέστε το Κοπτικό

από Καρβίδιο Βολφραμίου, εισάγετε μια

Λεπτόκοκκη Ταινία Λείανσης Dremel 432 

και εξομαλύνετε οποιεσδήποτε άγριες ακμές

του σχεδίου σας. Για προσεκτική λείανση 

των λεπτομερειών, όπου χρειάζεται να

προσέξετε τα ευαίσθητα σημεία του 

έργου σας, χρησιμοποιήστε το Στέλεχος

SpeedClic και Λειαντικές Βούρτσες. Αυτές

προσαρμόζονται στα περιγράμματα του

σχεδίου σας και είναι χρήσιμες όταν οι ταινίες

λείανσης είναι υπερβολικά “επιθετικές” ή

όταν το σχέδιο είναι τόσο λεπτοκαμωμένο,

που οι ταινίες λείανσης δεν μπορούν να

φτάσουν σε κάθε κοίλωμα και κάθε γωνία.

ΒΗΜΑ 4

Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο ρολό,

βάψτε τη ζαρντινιέρα και αφήστε την 

να στεγνώσει καλά. Ακολουθώντας τις

οδηγίες του κατασκευαστή, εφαρμόστε

χρυσόκολλα στο σκαλισμένο μοτίβο και

κατόπιν επιστρώστε τη σκαλισμένη περιοχή

με ένα φύλλο μετάλλου ασημί χρώματος 

για να δώσετε στο έργο σας μια κομψή

αίσθηση, ταιριαστή με κάθε εποχή.

Τέλος, προστατέψτε τη ζαρντινιέρα σας με

δύο χέρια βερνίκι για εξωτερικούς χώρους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700 με Πολυσφικτήρα

(Ταχυτσόκ) 4486, Κοπτικό Χάραξης

111, Κοπτικό από Καρβίδιο

Βολφραμίου 9905, Λεπτόκοκκες

Ταινίες Λείανσης 432, Στέλεχος

SpeedClic™ SC402, Λειαντικές

Βούρτσες SpeedClic™ 511S/512

• Ξύλινη ζαρντινιέρα

• Χρώμα για εξωτερικούς χώρους

• Χρυσόκολλα και φύλλο μετάλλου 

με ασημί χρώμα

• Βερνίκι για εξωτερικούς χώρους

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Κάντε το μπαλκόνι, το περβάζι του παραθύρου, την ταράτσα ή το αίθριο

το μέρος στο οποίο το σπίτι σας καλωσορίζει τον ήλιο, με μια όμορφη

ζαρντινιέρα γεμάτη λουλούδια. Αγοράστε απλώς τα αντικείμενα που

αναφέρονται παρακάτω για να τη χαράξετε και να τη διακοσμήσετε

σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Κατόπιν φυτέψτε λουλούδια στη ζαρντινιέρα

σας και απολαύστε την ομορφιά του μοναδικού σας αποκτήματος. 

Διακόσμηση σπιτιού
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ΒΗΜΑ 1

Πρώτα απ’ όλα, διαλέξτε μια κορνίζα με

επίπεδη επιφάνεια. Εμείς χρησιμοποιήσαμε

μια ξύλινη κορνίζα 18 εκ. x 13 εκ., αλλά μια

κορνίζα οποιουδήποτε μεγέθους με επιφάνεια

από δέρμα ή ύφασμα θα ήταν το ίδιο

κατάλληλη. Προσαρμόστε απλώς τον αριθμό

των λουλουδιών που θα χρησιμοποιήσετε 

για τη διακόσμηση ανάλογα με το μέγεθος 

της δικής σας κορνίζας. Ξεκινήστε το έργο

σας χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun 

και διαφανή κόλλα για να στερεώσετε ένα

λουλούδι ή στολίδι της επιλογής σας σε κάθε

γωνία της κορνίζας.

Χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun, 

θα μπορέσετε να φτιάξετε την κορνίζα σας

με ελάχιστο κόπο και χωρίς προβλήματα.

Παρέχει υψηλή ποιότητα και έξυπνη

σχεδίαση, ενώ τα προηγμένα χαρακτηριστικά

του κάνουν όλες τις εργασίες στο σπίτι

εύκολες και διασκεδαστικές.

ΒΗΜΑ 2

Στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα λουλούδι 

ή στολίδι στο μέσο κάθε πλευράς και

κολλήστε το στη θέση του.

ΒΗΜΑ 3

Κολλήστε δύο ακόμη λουλούδια στην 

επάνω και κάτω πλευρά της κορνίζας και

τέσσερα ακόμη λουλούδια στα πλάγια.

Κολλήστε ένα κουμπί στο κέντρο κάθε

δεύτερου λουλουδιού.

Εάν τη χαρίσετε, θα μπορούσατε να βάλετε

στην κορνίζα μια αγαπημένη φωτογραφία

του προσώπου στο οποίο θα τη δώσετε, 

ή των δυο σας, έτσι ώστε να την καμαρώνει

στο τζάκι, δίπλα στο κρεβάτι ή στο γραφείο

του στη δουλειά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun 930 και 

διαφανής κόλλα 7 χιλ.

• Κορνίζα για φωτογραφίες με 

επίπεδη επιφάνεια (από ξύλο, 

δέρμα ή ύφασμα)

• Λουλούδια ή άλλα κατάλληλα στολίδια

• Κουμπιά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΚΟΡΝΙΖΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Οι φωτογραφίες είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να κρατάτε ζωντανές

πολύτιμες αναμνήσεις, οπότε τι θα λέγατε για μια όμορφη, στολισμένη

κορνίζα στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε μια οικογενειακή

φωτογραφία; Χαρίστε την στο πρόσωπο της φωτογραφίας, ή βάλτε 

την στο σπίτι σας και δείξτε την με περηφάνια!

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Διακόσμηση σπιτιού
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series και

Διαμαντοτροχός 7105

• Πήλινες γλάστρες

• Πλαστικό χρώμα σε παστέλ

αποχρώσεις

• Μολύβι

• Πινέλο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΖΩΓΡΑΦΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΗΛΙΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ

Μαζέψτε όμορφα λουλούδια και μικρά πράσινα φυτά και δημιουργήστε 

μια ελκυστική συλλογή για την ηλιόλουστη αυλή, την ταράτσα, το μπαλκόνι

ή το αίθριο. Μετά, πάρτε το Dremel® 300 Series και δημιουργήστε

εντυπωσιακές ζωγραφισμένες πήλινες γλάστρες για να τα τοποθετήσετε!

ΒΗΜΑ 1

Βάψτε τη γλάστρα, εφαρμόζοντας δύο 

χέρια εάν χρειάζεται, και αφήστε την να

στεγνώσει καλά.

ΒΗΜΑ 2

Ζωγραφίστε το σχέδιό σας επάνω στη

γλάστρα χρησιμοποιώντας το μολύβι.

Προσπαθήστε να κρατήσετε τις γραμμές

σχετικά αχνές. Χρησιμοποιήστε γόμα για 

να σβήσετε τα τυχόν λάθη.

ΒΗΜΑ 3

Ακολουθήστε τις γραμμές του μολυβιού

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series 

με τον Διαμαντοτροχό. Πριν ξεκινήσετε 

με το τελικό σχέδιο, καλή ιδέα είναι να

εξασκηθείτε σε μια γλάστρα που σας

περισσεύει (ή στην κάτω πλευρά της

συγκεκριμένης γλάστρας). Καθαρίστε 

τη σκόνη με ένα μαλακό, στεγνό πινέλο 

και γεμίστε τη γλάστρα με μικρές πέτρες,

χώμα και όμορφα ανθοφόρα φυτά – είναι

τέλεια για μια μικρή αυλή ή ένα αίθριο, 

το δώμα ή την ταράτσα! 

Διακόσμηση σπιτιού
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ΒΗΜΑ 1

Κόψτε από την οργάντζα κομμάτια σχήματος

λουλουδιού χρησιμοποιώντας το Dremel

VersaTip με τη μύτη κόλλησης. Εάν

χρησιμοποιείτε ύφασμα μεγαλύτερου πάχους,

χρησιμοποιήστε το VersaTip με μαχαίρι κοπής.

ΒΗΜΑ 2

Για να φτιάξετε τα άνθη, τοποθετήστε τρία

κομμάτια οργάντζας με μορφή λουλουδιού

το ένα επάνω στο άλλο και κατόπιν πιέστε 

τα όλα μαζί στο κέντρο. Αγγίξτε το σημείο

στην πίσω πλευρά των λουλουδιών με το

VersaTip και το εξάρτημα μύτης κόλλησης 

για να τα ενώσετε σε ένα άνθος.

ΒΗΜΑ 3

Στη συνέχεια, κολλήστε τα απλώς στα κλαδιά

χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun.

ΑΝΘΗ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΤΖΑ

Δώστε μια πνοή αιθέριας ομορφιάς στο σπίτι σας δημιουργώντας ένα

έργο με άνθη κερασιάς από οργάντζα πάνω σε κλαδιά, τοποθετημένα

μέσα σε ένα διαφανές κρυστάλλινο βάζο. Αγοράστε απλώς τα αντικείμενα

που αναφέρονται παρακάτω και ακολουθήστε τις οδηγίες μας. Κατόπιν

τοποθετήστε το βάζο με τα όμορφα άνθη στο καθιστικό σας για να

γοητεύσετε την οικογένεια και τους φίλους σας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™

• Dremel® Glue Gun

• Οργάντζα σε αποχρώσεις του ροζ 

και του λευκού*

• Φυσικά κλαδιά

• Ή κλαδιά με φώτα LED

* Χρησιμοποιήστε μόνο ύφασμα από τεχνητές ίνες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Διακόσμηση σπιτιού
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™

• Dremel® Glue Gun και ράβδοι 

κόλλας glitter GG04

• Πένα και σκόνες για ανάγλυφα σχέδια

• Στένσιλ

• Πετράδια με επίπεδη πίσω επιφάνεια

σε διάφορα σχήματα και μεγέθη

• Παγιέτες (πούλιες) με σχήμα αστεριού

• Ξύλινα γράμματα βαμμένα 

σε διάφορα χρώματα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Φτιάξτε τρισδιάστατα γράμματα του ονόματος της μικρής κόρης ή του

γιού σας χρησιμοποιώντας εντυπωσιακά χρώματα και έξυπνες τεχνικές

ανάγλυφης χάραξης, στένσιλ, πυρογραφίας σε ξύλο και κόλλας με glitter.

Το παιδί σας θα ξετρελαθεί με αυτή την προσωπική πινελιά στο δωμάτιό

του, είτε βάλετε τα γράμματα στο τζάκι για να του κάνετε έκπληξη στα

γενέθλιά του, είτε τα κολλήσετε πίσω από την πόρτα του προσθέτοντας

άγκιστρα για το κρέμασμα ρούχων.

ΒΗΜΑ 1

Πάρτε το πρώτο ξύλινο γράμμα και

χρησιμοποιήστε μια πένα για ανάγλυφα σχέδια

και ένα στένσιλ για να δημιουργήσετε ένα

σχήμα με μορφή αστεριού κοντά στην επάνω

αριστερή γωνία. Ραντίστε γρήγορα το σχήμα

με σκόνη για ανάγλυφα σχέδια και κατόπιν

θερμάνετέ το χρησιμοποιώντας το Dremel

VersaTip και την κεφαλή φυσητήρα ζεστού

αέρα για να λιώσετε τη σκόνη και να κάνετε

ανάγλυφο το σχέδιό σας. Επιλέξτε την ελάχιστη

ρύθμιση θερμοκρασίας του εργαλείου.

Επαναλάβετε με διάφορα σχήματα αστεριών

και σπιράλ, χρησιμοποιώντας την εικόνα ως

οδηγό για τα χρώματα και τις θέσεις.

ΒΗΜΑ 2

Στα δεξιά του ίδιου γράμματος, σχεδιάστε

γραμμές με κόλλα glitter κατά μήκος της

επιφάνειας, χρησιμοποιώντας το Dremel 

Glue Gun με μια ράβδο κόλλας glitter. 

Καθώς δουλεύετε, πιέστε μερικά πετράδια με

επίπεδη πίσω επιφάνεια επάνω στο γράμμα,

ενσωματώνοντάς τα μέσα στην κόλλα πριν

στεγνώσει. Ξεκολλήστε προσεκτικά τα

υπολείμματα κόλλας που εκτείνονται έξω από

τα άκρα του γράμματος και κόψτε τα έτσι ώστε

οι ακμές να μην έχουν διακοσμήσεις. Συνεχίστε

να προσθέτετε λεπτομέρειες, διακοσμώντας τα

ανάγλυφα σχήματα με παγιέτες και πετράδια.

ΒΗΜΑ 3

Τέλος, χρησιμοποιήστε το VersaTip με τη 

μύτη πυρογραφίας για να κάνετε μικρές

κουκκίδες ή σχήματα με μορφή λουλουδιών

στο γράμμα, μεταξύ των ανάγλυφων

αστεριών, όπως βλέπετε στην εικόνα.

Χρησιμοποιήστε τις ίδιες τεχνικές για να

διακοσμήσετε τις επιφάνειες όλων των

γραμμάτων για το όνομα του παιδιού σας.

Διακόσμηση σπιτιού

Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό πινέλο για 

να απομακρύνετε προσεκτικά τυχόν

υπολείμματα της σκόνης για ανάγλυφα 

σχέδια πριν τη θερμάνετε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Μύτη Χάραξης

Καρβιδίου 9924

• Ένα κερί

• Χαρτί σχεδίασης

• Χοντρή βελόνα

• Χρώμα για κεριά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΣΚΑΛΙΣΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΙΑ

Για να φτιάξετε αυτό το όμορφα σκαλισμένο αρωματικό κερί, θα χρειαστείτε

ένα Dremel® Engraver. Ένα ελαφρύ και μικρού μεγέθους εργαλείο, το οποίο

σας δίνει τη δυνατότητα να χαράζετε και να σκαλίζετε ή να διακοσμείτε

διάφορα υλικά, όπως μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, κεραμικά, ξύλο και δέρμα.

Είναι ιδανικό για τη δημιουργία πληθώρας δώρων.

ΒΗΜΑ 1

Για να δημιουργήσετε αυτό το όμορφο 

δώρο, μετρήστε αρχικά το ύψος και την

περιφέρεια του κεριού. Το κερί του

παραδείγματός μας έχει ύψος 8 εκ. και

διάμετρο 8 εκ. Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο 

μ’ αυτές τις διαστάσεις σε χαρτί, κόψτε το 

και κατόπιν ζωγραφίστε ένα απλό σχέδιο 

στο χαρτί. Θα μπορούσατε να αντιγράψετε 

το σχέδιο από κάποιο εντυπωσιακό χαρτί

περιτυλίγματος, από ένα ύφασμα ή από 

μια ταπετσαρία. Όταν ολοκληρώσετε το

σχέδιο, κολλήστε το χαρτί γύρω από κερί.

ΒΗΜΑ 2

Χρησιμοποιήστε μια χοντρή βελόνα για να

αποτυπώσετε το σχέδιο στο κερί τρυπώντας

το και κατόπιν αφαιρέστε το χάρτινο πατρόν. 

ΒΗΜΑ 3

Τώρα ρυθμίστε το Dremel Engraver σε

ταχύτητα 1. Αυτό το ελαφρύ εργαλείο 

είναι πολύ απλό στη χρήση, ακόμη και για

αρχάριους. Κρατήστε το εργαλείο όσο το

δυνατόν πιο όρθιο, τοποθετήστε τη μύτη 

στη σωστή θέση και σκαλίστε το σχέδιο. 

Δεν χρειάζεται να πιέζετε με δύναμη,

φανταστείτε ότι σχεδιάζετε πάνω στο κερί 

με ένα μολύβι. Αφαιρέστε το πλεονάζον κερί

τρίβοντας μαλακά την επιφάνεια του κεριού

με χαρτί κουζίνας ή ένα χαρτομάντιλο. Τέλος,

χρησιμοποιήστε χρώμα για κεριά για να

διακοσμήσετε το σκαλισμένο μοτίβο.

Διακόσμηση σπιτιού
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ΒΗΜΑ 1
Χρησιμοποιήστε μια φόρμα ζύμης διαμέτρου

2 εκ. και κόψτε έναν δίσκο από ένα κομμάτι

πηλού πολύτιμου μετάλλου (PMC) που έχετε

κάνει επίπεδο. Πιέστε μέσα στο υλικό κυβικές

πέτρες ζιρκονίου και τοποθετήστε το δίσκο

πάνω σε μια μικρή μπάλα για να σχηματίσετε

έναν θόλο. Κάντε επίπεδη την πίσω πλευρά

του θόλου, ώστε να μπορεί να κολληθεί. 

Όταν στεγνώσει καλά, ψήστε το κομμάτι 

με το Dremel VersaFlame.

ΒΗΜΑ 2
Εφαρμόστε μια μικρή σταγόνα πάστας

κόλλησης στο στέλεχος, δέστε το θόλο 

και το στέλεχος μαζί με σύρμα και

χρησιμοποιήστε το Dremel VersaFlame 

για να κολλήσετε την ένωση.

ΒΗΜΑ 3
Χρησιμοποιήστε το Dremel 7700 με το

Στέλεχος SC402 και τον Δίσκο Στίλβωσης

SpeedClic 423S για να γυαλίσετε 

το δακτυλίδι μέχρι να λάμψει. 

ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΚΟΚΤΕΙΛ

Δημιουργήστε ένα γοητευτικό δακτυλίδι για κοκτέιλ και λάμψτε μέσα στη

νύχτα. Εάν θέλετε να φτιάξετε δικά σας κοσμήματα, ακολουθήστε τις οδηγίες

μας και βρείτε ένα ειδικευμένο κατάστημα ή μια τοποθεσία στο διαδίκτυο 

με είδη για κατασκευή κοσμημάτων. Αφού εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, 

θα έχετε αποκτήσει ένα χόμπι που θα σας γεμίζει ικανοποίηση και δεν θα

εγκαταλείψετε ποτέ. Οι φίλες σας θα ζηλεύουν τα μοναδικά σας κοσμήματα!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700

• Dremel® VersaFlame™ 

• Στέλεχος Dremel SpeedClic™ SC402

• Δίσκος Στίλβωσης Dremel 

SpeedClic™ 423S

• Πάστα Στίλβωσης Dremel 421

• Ρυθμιζόμενο στέλεχος

• Πάστα εύκολης κόλλησης X

• Πέτρες ζιρκονίου σχήματος 

κύβου 3, 4, 5 χιλ.

• Στρογγυλή φόρμα ζύμης 

διαμέτρου 2 εκ.

• Πυρίμαχη επιφάνεια

• Θερμομονωμένη πένσα

• Σύρμα δεσίματος

• Μικρή μπάλα

• Πηλός Πολύτιμου Μετάλλου (PMC)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα

Εφαρμόστε μια ελαφριά επίστρωση σε

οτιδήποτε θα αγγίξει τον πηλό πολύτιμου

μετάλλου για να αποτρέψετε το κόλλημα 

του πηλού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ
ΜΕ ΠΕΡΛΕΣ

Δημιουργήστε ρομαντικά γεωμετρικά σκουλαρίκια με πέρλες και γίνετε 

η ωραία του χορού. Δίνουν λάμψη την ημέρα σε συνδυασμό με τζιν, αλλά

ταιριάζουν και με βραδινό ντύσιμο για επίσημες εξόδους. Η κατασκευή

αυτών των πανέμορφων σκουλαρικιών θα σας χαρίσει ευχαρίστηση 

και το θαυμασμό όλων όσων τα βλέπουν. Αγοράστε απλώς τα αντικείμενα

που αναφέρονται δίπλα και ακολουθήστε τις οδηγίες μας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series, Dremel® Engraver

• Προσαρτήματα Dremel: 

Dremel Flexshaft 225 και Πάγκος

Εργασίας Dremel

• Εξαρτήματα Dremel: Δίσκοι 

Κοπής Dremel 409, Πέτρα

Τροχίσματος από Οξείδιο Αργιλίου

952. Πολυσφικτήρας (Ταχυτσόκ)

4486, Σετ Τρυπανιών Ακριβείας 

628, Δίσκος Στίλβωσης SpeedClic™

423S και Πάστα Στίλβωσης 421,

Στέλεχος SpeedClic™ SC402

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 1
Σχεδιάστε το σχήμα του σκουλαρικιού 

επάνω σε ένα φύλλο ασημιού πάχους 0,5 χιλ.

Χρησιμοποιώντας έναν Σφικτήρα Dremel,

στερεώστε το φύλλο ασημιού στον Πάγκο

Εργασίας Dremel. Για χάραξη με μεγαλύτερη

ακρίβεια, χρησιμοποιήστε το πολυεργαλείο

Dremel 300 Series μαζί με τον Εύκαμπτο

Άξονα Dremel. Τοποθετήστε τους δίσκους

κοπής στο στέλεχος και κόψτε τα σκουλαρίκια.

Στη συνέχεια, λειάνετε οποιεσδήποτε άγριες

ακμές υπάρχουν με την Πέτρα Τροχίσματος

από Οξείδιο Αργιλίου Dremel.

ΒΗΜΑ 2
Στερεώστε ένα κομμάτι ξύλο στον 

Πάγκο Εργασίας Dremel και ασφαλίστε 

το σκουλαρίκι με ταινία. Χρησιμοποιήστε 

μια πόντα και σφυρί για να μαρκάρετε τα

σημεία που θα τρυπηθούν. Χρησιμοποιήστε

το Dremel 300, τον πολυσφικτήρα και 

το τρυπάνι 1,2 χιλ. τοποθετημένο στον

Εύκαμπτο Άξονα Dremel για να ανοίξετε 

τις τρύπες στα σκουλαρίκια, επάνω και 

κάτω. Στο κέντρο, ανοίξτε τρεις τρύπες.

ΒΗΜΑ 3
Χαράξτε ένα μοτίβο στο σκουλαρίκι με το

Dremel Engraver και το Φρεζάκι Διαμαντιού

Χαράκτη 9929. Χρησιμοποιήστε το Dremel

300 Series, το Στέλεχος SpeedClic SC402, 

τον Δίσκο Στίλβωσης SpeedClic 423S και την

Πάστα Στίλβωσης 421 για να καθαρίσετε και

να γυαλίσετε τα σκουλαρίκια. Συνδέστε τα

άγκιστρα των σκουλαρικιών στα σκουλαρίκια

και περάστε τις πέρλες στις καρφίτσες.

Κόψτε όσο μέταλλο περισσεύει και λυγίστε 

το άκρο σε μορφή θηλιάς με μια πένσα.

Περάστε την πέρλα στο σκουλαρίκι. 

ΒΗΜΑ 3

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα

Χρησιμοποιώντας τον Πολυσφικτήρα Dremel

4486 με το εργαλείο 300 Series, μπορείτε 

να αλλάζετε τα εξαρτήματα ταχύτερα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΒΗΜΑ 1
Κόψτε ένα κομμάτι σύρμα και τυλίξτε το 

γύρω από μια ράβδο μέτρησης μεγέθους

δακτυλιδιώντρεις φορές για να δημιουργήσετε

τέλειους κύκλους. Κατόπιν φτιάξτε έξι ακόμη

κύκλους. Κόψτε κομμάτια χάλκινου σύρματος

και τυλίξτε τα ομοιόμορφα και σφικτά γύρω

από τους κύκλους.

ΒΗΜΑ 2
Συνδέστε τους συρμάτινους κύκλους μεταξύ

τους χρησιμοποιώντας κρικάκια με εγκοπή 

και κατόπιν συνδέστε το κούμπωμα.

Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλο στον Πάγκο

Εργασίας Dremel και στερεώστε μια

παραμάνα στο ξύλο χρησιμοποιώντας έναν

σφικτήρα. Χρησιμοποιήστε το Dremel 300 

και συνδέστε στο άκρο τον Εύκαμπτο Άξονα

Dremel 225 για κοπή με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Χρησιμοποιήστε τους δίσκους κοπής, τον

πολυσφικτήρα και το στέλεχος για να κόψετε

την αιχμηρή μύτη από την παραμάνα.

ΒΗΜΑ 3
Χαράξτε ένα απλό μοτίβο στις ροδέλες

χρησιμοποιώντας το Dremel Engraver 

με το Φρεζάκι Διαμαντιού Χαράκτη και

κρεμάστε τις ροδέλες από το βραχιόλι με

χάλκινο σύρμα. Περάστε διαφανείς χάντρες

στις παραμάνες και στους συνδετήρες.

Χρησιμοποιήστε ένα καμπύλο μυτοτσίμπιδο

για να τα λυγίσετε έτσι ώστε να σχηματίζουν

θηλιές για κρέμασμα.

ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΠΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

Σώστε τον κόσμο και δημιουργήστε ταυτόχρονα ένα μοδάτο κόσμημα.

Γνωρίζετε ότι ανακυκλώνοντας πράγματα που βρίσκονται στο σπίτι σας

μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας, μοναδικά κοσμήματα; Ψάξτε 

στο κουτί με τα εργαλεία ή στο ντουλάπι της κουζίνας και μετατρέψτε

παραμάνες, ροδέλες, χάλκινο σύρμα – ακόμη και μικρά νομίσματα σε

εντυπωσιακά κοσμήματα. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Φρεζάκι

Διαμαντιού Χαράκτη 9929

• Dremel® 300 Series με Dremel®

Flexshaft 225

• Εξαρτήματα Dremel: Δίσκοι Κοπής

409, Πολυσφικτήρας (ταχυτσόκ) 

4486 και Στέλεχος 402

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΒΗΜΑ 1
Κόψτε ένα μεγάλο κομμάτι κορδόνι και

ξεκινήστε να περνάτε τις χάντρες. Κάντε 

έναν κόμπο πριν και αφού περάσετε κάθε

χάντρα, για να μένει στη θέση της. Συνεχίστε

να περνάτε χάντρες μέχρι να επιτύχετε 

το επιθυμητό μήκος. Κατόπιν προσθέστε 

τα άκρα του κολιέ, τα κρικάκια με εγκοπή 

και το κούμπωμα.

ΒΗΜΑ 2
Ανοίξτε ένα κομμάτι πηλού πολύτιμου

μετάλλου (PMC) σε φύλλο και τυλίξτε το

πάνω από μια χάντρα για να δημιουργήσετε

ένα διακοσμητικό κάλυμμα σαν “καπελάκι”.

Αφήστε τον πηλό να μαζέψει λίγο. 

Όταν στεγνώσει καλά, ψήστε τον πηλό

χρησιμοποιώντας το Dremel VersaFlame.

ΒΗΜΑ 3
Χρησιμοποιήστε το Dremel Engraver και 

το Φρεζάκι Διαμαντιού Χαράκτη 9929 για 

να προσθέσετε ένα ελικοειδές σχέδιο πάνω

στο ασημένιο κάλυμμα της χάντρας. Γυαλίστε

το κάλυμμα της χάντρας χρησιμοποιώντας 

το Dremel 7700 μαζί με το Στέλεχος

SpeedClic SC402 και το Δίσκο Στίλβωσης

423S Dremel. Για να επιτύχετε καλύτερο

φινίρισμα, εφαρμόστε λίγη Πάστα 

Στίλβωσης Dremel 421 κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας. Περάστε τη χάντρα στην

καρφίτσα και κατόπιν περάστε το κάλυμμα

πάνω από τη χάντρα. Λυγίστε το άκρο της

καρφίτσας σε θηλιά με μια πένσα και

περάστε το στο μέσο του κολιέ. 

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ ΚΟΛΙΕ

Τα χειροποίητα κολιέ αποτελούν σήμερα την τελευταία λέξη της μόδας.

Και αυτό εδώ είναι μοναδικό. Η δημιουργία των δικών σας κοσμημάτων

θα κάνει τις φίλες σας να ζηλεύουν. Και θα μπορούσε να αποτελέσει 

το έναυσμα για το ξεκίνημα μιας δικής σας δουλειάς, μόλις αρχίσουν 

να έρχονται σωρηδόν οι παραγγελίες!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Φρεζάκι

Διαμαντιού Χαράκτη 9929

• Dremel® VersaFlame™

• Dremel® 7700 με Στέλεχος SpeedClic™

SC402, Δίσκο Στίλβωσης Dremel 423S

και πάστα 421

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα

Εφαρμόστε μια ελαφριά επίστρωση σε

οτιδήποτε θα αγγίξει τον πηλό πολύτιμου

μετάλλου για να αποτρέψετε το κόλλημα 

του πηλού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™

• Dremel® 7700 με Διαμαντοτροχό 7103

• Απλές ξύλινες χάντρες σε διάφορα

σχήματα και μεγέθη

• Ασημένιο σύρμα για κοσμήματα

• Άγκιστρα για σκουλαρίκια (δύο 

για κάθε ζεύγος σκουλαρικιών)

• Ψαλίδι

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ ΜΕ 
ΞΥΛΙΝΕΣ ΧΑΝΤΡΕΣ

Πάρτε το Dremel® VersaTip™ και το Dremel® 7700 και δημιουργήστε

εντυπωσιακά σκουλαρίκια με ξύλινες χάντρες. Φορέστε τα με τζιν 

ή κάτι πιο κομψό και ετοιμαστείτε για κομπλιμέντα. Μοναδικά δικά 

σας, οι φίλες σας θα σάς ζητούν να φτιάξετε και γι’ αυτές!

ΒΗΜΑ 1
Χρησιμοποιώντας το Dremel VersaTip με 

τη μύτη κόλλησης, σχεδιάστε ευθείες

γραμμές και κουκκίδες επάνω στις απλές

ξύλινες χάντρες. Εξασκηθείτε σε χάντρες 

που δεν χρειάζεστε, δοκιμάζοντας

διαφορετικά μοτίβα και σχέδια.

ΒΗΜΑ 2
Για να διακοσμήσετε χρωματισμένες χάντρες,

πιάστε μια χάντρα σε έναν Σφικτήρα Dremel

και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Dremel 7700

και πιέστε μαλακά τη μύτη επάνω στη χάντρα

για να δημιουργήσετε μικρές κουκκίδες.

ΒΗΜΑ 3
Κόψτε ένα κομμάτι σύρματος με μήκος

περίπου 30 εκ. (12”) και διπλώστε το στη

μέση. Περάστε το μέσα από τις χάντρες,

στρίψτε το σφιχτά γύρω από τα άγκιστρα των

σκουλαρικιών και κόψτε όμορφα τις άκρες.

ΒΗΜΑ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun 930

• Ράβδοι κόλλας Glitter 7 χιλ. GG04 και

διαφανής κόλλα 7 χιλ. GG02 Dremel

• Απλό φωτογραφικό άλμπουμ

• Χρυσό, ασημί και λευκό χαρτόνι

• Χρυσό χαρτί κρεπ

• Ψαλίδι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ

Πάρτε το Dremel® Glue Gun και ράβδους κόλλας glitter και δημιουργήστε

ένα όμορφο εξώφυλλο για ένα μοναδικό άλμπουμ με φωτογραφίες

γενεθλίων. Αφήστε κενό το εσωτερικό ή γεμίστε το με φωτογραφίες 

του φίλου, της φίλης, ή του μέλους της οικογένειας που έχει γενέθλια,

γράφοντας λεζάντες κάτω από τις φωτογραφίες που θα τους θυμίζουν πού

βρίσκονταν όταν τραβήχτηκαν. Μετά διασκεδάστε κοιτάζοντάς τες μαζί!

ΒΗΜΑ 1
Κόψτε ένα κομμάτι σχήματος πουλιού 

από το λευκό χαρτόνι, παρόμοιο με το δικό

μας, όπως βλέπετε στην εικόνα. Κατόπιν,

χρησιμοποιώντας το ψαλίδι, κόψτε μια

λωρίδα χαρτόνι και κολλήστε ένα κομμάτι

της στο λαιμό και ένα κοντά στην ουρά του

πουλιού χρησιμοποιώντας το Dremel Glue

Gun και διαφανή κόλλα. Χρησιμοποιήστε 

την εικόνα του παραδείγματός μας ως 

οδηγό. Προσθέστε σταγόνες σε όλο το 

πουλί χρησιμοποιώντας το Glue Gun και

ράβδους κόλλας glitter.

ΒΗΜΑ 2
Κόψτε δύο μικρές λωρίδες χαρτιού κρεπ,

πτυχώστε τες ελαφρώς και κολλήστε τες 

στην πίσω πλευρά του πουλιού, στο κεφάλι

και την ουρά, χρησιμοποιώντας διαφανή

κόλλα. Κολλήστε μια παγιέτα (πούλια) 

για μάτι και σχεδιάστε κυματιστές γραμμές

κατά μήκος του λαιμού και της ουράς,

χρησιμοποιώντας κόλλα glitter με χρώμα 

που κάνει αντίθεση. Φτιάξτε ένα φτερό από

χαρτί, κόψτε το και κολλήστε το στη θέση του.

ΒΗΜΑ 3
Από ένα χαρτί με κάποιο μοτίβο, μετρήστε

και κόψτε ένα ορθογώνιο κομμάτι 15 εκ. 

επί 11,5 εκ. και προσθέστε κουκκίδες πάνω

του χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun

και κόλλα glitter.

ΒΗΜΑ 4
Τέλος, κόψτε με το ψαλίδι ένα ορθογώνιο 

16 εκ. επί 13 εκ. από το χρυσό χαρτόνι.

Χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun και

διαφανή κόλλα, κολλήστε το στην εμπρός

πλευρά του άλμπουμ και στερεώστε στο

μέσον του τη διακοσμημένη κάρτα με το

πουλί επάνω – το εξώφυλλο του άλμπουμ

σας είναι έτοιμο!

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver

• Φρεζάκι Διαμαντιού Χαράκτη 9929

• Ποτήρια σαμπάνιας

• Χαρτί

• Στυλό

• Ταινία

• Κρύσταλλα Σβαρόφσκι και γυάλινες

πέτρες ή παρόμοια υλικά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΓΑΜΗΛΙΟ ΔΩΡΟ: 
ΠΟΤΗΡΙΑ ΣΑΜΠΑΝΙΑΣ

Διακοσμήστε μοναδικά ένα ζευγάρι ποτήρια σαμπάνιας, για την πρόποση

της νύφης και του γαμπρού. Πάρτε το Dremel® Engraver, σχεδιάστε 

τα αρχικά γράμματα των ονομάτων τους σε κάθε ποτήρι και στολίστε 

τα κολωνάκια των ποτηριών με διαφανείς, απαστράπτουσες πέτρες. 

Θα είναι ένα μοναδικό δώρο που θα εκτιμήσουν, απόλυτα δικό τους!

ΒΗΜΑ 1
Σχεδιάστε ένα γράμμα σε χαρτί, ή εκτυπώστε 

τα γράμματα από υπολογιστή. Κολλήστε το

γράμμα που θα χρησιμοποιήσετε στο εσωτερικό

του ποτηριού με ταινία. Χρησιμοποιώντας το

Dremel Engraver με την αντικαθιστώμενη Μύτη

Χάραξης Καρβιδίου, χαράξτε προσεκτικά το

περίγραμμα του γράμματος επάνω στο ποτήρι.

ΒΗΜΑ 2
Αφαιρέστε το χαρτί με το γράμμα από το

εσωτερικό του ποτηριού. Χρησιμοποιώντας

το πλάι της Μύτης Χάραξης Καρβιδίου,

γεμίστε το περίγραμμα. Να φυσάτε και να

διώχνετε τη σκόνη καθώς δουλεύετε. Είναι

σημαντικό να φοράτε γυαλιά ασφαλείας 

για να μην μπει σκόνη στα μάτια σας.

ΒΗΜΑ 3
Κόψτε ένα οβάλ κομμάτι χαρτιού 

και κολλήστε το από μέσα για να το

χρησιμοποιήσετε ως οδηγό για τη 

χάραξη του περιγράμματος. Χαράξτε 

το οβάλ περίγραμμα όπως παραπάνω.

ΒΗΜΑ 4
Κολλήστε γυάλινες πέτρες ή κρύσταλλα

Σβαρόφσκι στο κολωνάκι του ποτηριού,

χρησιμοποιώντας ειδική κόλλα που 

κολλάει γυαλί με γυαλί.

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΒΗΜΑ 1
Σχεδιάστε τρία λουλούδια στο ξύλο μπάλσα.

Κόψτε τα λουλούδια χρησιμοποιώντας το

Dremel 7700 με το Στέλεχος SpeedClic και

τον Δίσκο Κοπής Ξύλου. Κρατήστε σταθερό

το κομμάτι με τη βοήθεια του Πάγκου

Εργασίας Dremel. Κατόπιν, λειάνετε τις ακμές

χρησιμοποιώντας το Πέλμα Λείανσης και την

Ταινία Λείανσης Dremel. Ανοίξτε μια τρύπα

για το κρέμασμα στην επάνω πλευρά κάθε

κομματιού, χρησιμοποιώντας τη Φρέζα

Κοπής Σπιράλ Dremel.

ΒΗΜΑ 2
Βάψτε τα λουλούδια και από τις δύο πλευρές,

εφαρμόζοντας δύο χέρια, εάν χρειάζεται.

Αφήστε τα να στεγνώσουν καλά.

ΒΗΜΑ 3
Κόψτε από το μιλιμετρέ χαρτί έναν κύκλο για

κάθε λουλούδι και κολλήστε τον στη μία πλευρά

κάθε λουλουδιού με το Dremel Glue Gun. Κόψτε

δύο κύκλους μπλε χαρτιού και κολλήστε τους

στην άλλη πλευρά του λουλουδιού για να

φτιάξετε τα μάτια και κατόπιν σχεδιάστε ένα

χαμόγελο με ανοιχτό πράσινο χρώμα για να

ολοκληρώσετε το πρόσωπο.

ΒΗΜΑ 4
Περάστε πετονιά μέσα από τις τρύπες των

λουλουδιών και δέστε τη με κόμπο. Δέστε

μικρές κορδέλες στην πετονιά για να τη

διακοσμήσετε. Πάρτε μια παιδική κρεμάστρα

και δέστε ένα λουλούδι στο μέσον και από 

ένα σε κάθε άκρο. Καλύψτε την υπόλοιπη

κρεμάστρα με φιόγκους που θα φτιάξετε με

κορδέλες. Κρεμάστε το παιχνίδι με ασφάλεια

πάνω από την κούνια του μωρού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700, Στέλεχος SpeedClic™

SC402, Δίσκος Κοπής Ξύλου

SpeedClic™ SC544, Πέλμα Λείανσης

407, Ταινία Λείανσης 408, Φρέζα

Κοπής Σπιράλ 561

• Dremel® Glue Gun 930 και ράβδοι

διαφανούς κόλλας 7 χιλ. GG02

• Ξύλο μπάλσα

• Χρώμα και πινέλο

• Μιλιμετρέ χαρτί

• Ψαλίδι

• Πετονιά

• Κορδέλες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 3

ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΩΡΟΥ

Χρησιμοποιήστε το Πολυεργαλείο Dremel® 7700 και το Dremel® Glue Gun 

για να δημιουργήσετε ένα χαριτωμένο κρεμαστό παιχνίδι για την κούνια ενός

μωρού. Ένα ωραίο δώρο για κάποια φίλη ή συγγενή που μόλις έγινε μαμά!

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series

• Εξαρτήματα Dremel: Πολυσφικτήρας

(Ταχυτσόκ) Dremel 4486, Φρέζες

Κοπής Σπιράλ Dremel 561, Στέλεχος

SpeedClic™ SC402, Λειαντικό

Φινιρίσματος SpeedClic™ (511S 

ή 512S), Σετ Τρυπανιών Ακριβείας

Dremel 628

• Dremel® VersaTip™ με θερμό 

μαχαίρι κοπής και κεφαλή φυσητήρα

ζεστού αέρα

• Ξύλο ή MDF πάχους 3 χιλ.

• Χρώμα ασφαλές για παιδιά

• Κορδόνι

• Μικρές χρωματιστές χάντρες

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Φτιάξτε μια ξύλινη πεταλούδα που μπορείτε να κρεμάσετε σε ένα 

έπιπλο ή από το ταβάνι σαν παιχνίδι. Αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν

βοηθώντας σας να χρωματίσετε και να διακοσμήσετε τις πεταλούδες,

πάντα υπό την επίβλεψή σας για την ασφάλειά τους. Είναι ένας καλός

τρόπος για να διασκεδάσετε τα παιδιά ένα απόγευμα!

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Σχεδιάστε το περίγραμμα της πεταλούδας 

σε ένα κομμάτι χαρτί και κατόπιν κόψτε το 

και χρησιμοποιήστε το ως πατρόν για να

αντιγράψετε το σχέδιο σε κομμάτια ελαφρού

ξύλου ή MDF. Σχεδιάστε μια μεγάλη πεταλούδα

και δύο μικρότερες, ή διαλέξτε ένα δικό σας

σχέδιο. Πάρτε το Dremel 300 Series, συνδέστε

τον Πολυσφικτήρα Dremel, επιλέξτε μια Φρέζα

Κοπής Σπιράλ Dremel και κόψτε τις πεταλούδες

από το ξύλο.

ΒΗΜΑ 2
Λειάνετε τις ακμές των κομματιών

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series 

με το Στέλεχος SpeedClic και ένα Λειαντικό

Φινιρίσματος SpeedClic, όπως βλέπετε 

στην εικόνα. Ανοίξτε οπές, ελαφρώς

μεγαλύτερες από το πάχος του κορδονιού,

στην επάνω και κάτω πλευρά κάθε

πεταλούδας χρησιμοποιώντας το Dremel 

300 Series με τον Πολυσφικτήρα Dremel 

και ένα τρυπάνι κατάλληλου μεγέθους 

από το Σετ Τρυπανιών Ακριβείας Dremel.

ΒΗΜΑ 3
Βάψτε τις πεταλούδες με ζωντανά και

φωτεινά χρώματα και αφήστε τες να

στεγνώσουν καλά. Χρησιμοποιήστε μια πένα

για ανάγλυφα σχέδια για να οριοθετήσετε 

και να γεμίσετε μερικές από τις βαμμένες

περιοχές και ραντίστε τες με σκόνη για

ανάγλυφα σχέδια. Τινάξτε την πλεονάζουσα

σκόνη και κατόπιν χρησιμοποιήστε το

Dremel VersaTip με την κεφαλή φυσητήρα

ζεστού αέρα για να θερμάνετε και να λιώσετε

τη σκόνη. Διακοσμήστε άλλες περιοχές των

πεταλούδων χρησιμοποιώντας το Dremel

VersaTip με τη μύτη πυρογραφίας.

ΒΗΜΑ 4
Συνδέστε τις πεταλούδες με 

το κορδόνι, σχηματίζοντας μια 

μεγάλη θηλιά για το κρέμασμα 

πάνω από τη μεγάλη πεταλούδα. 

Περάστε στο κορδόνι μερικές 

μικρές χάντρες κάτω από τις 

μικρότερες πεταλούδες και δέστε 

ένα σφιχτό κόμπο. 

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΒΗΜΑ 1
Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun για να

κολλήσετε δύο κορδόνια με παγιέτες γύρω 

από το τιπί, σχηματίζοντας δύο ισαπέχουσες

γραμμές. Μετρήστε την επιθυμητή απόσταση

από το κάτω μέρος του υφάσματος προς τα

επάνω και μαρκάρετέ την κάνοντας μια αχνή

γραμμή με μολύβι για να διατηρήσετε ευθείες

τις γραμμές. Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue

Gun και μια ράβδο κόλλας glitter για να

φτιάξετε μια αστραφτερή γραμμή ζιγκ-ζαγκ

μεταξύ των δύο γραμμών που σχηματίζουν οι

παγιέτες. Διακοσμήστε ένα απλό ύφασμα τιπί με

πολλαπλές σειρές από παγιέτες και ζιγκ-ζαγκ.

ΒΗΜΑ 2
Για να κατασκευάσετε τα σχοινιά στήριξης

του τιπί, αρχικά φτιάξτε σχέδια στους

ξύλινους κρίκους κουρτίνας και στις ξύλινες

χάντρες, χρησιμοποιώντας το Dremel

VersaTip με τη μύτη πυρογραφίας.

ΒΗΜΑ 3
Με ελεύθερο χέρι, χαράξτε σύμβολα και

μοτίβα στα καθρεφτάκια και τους μεταλλικούς

δίσκους χρησιμοποιώντας το Dremel 7700 

με τον διαμαντοτροχό. Επαναλάβετε τη

διαδικασία στις επίπεδες ξύλινες χάντρες.

ΒΗΜΑ 4
Περάστε ένα κορδόνι από τεχνητό δέρμα

μέσα από έναν κρίκο κουρτίνας και κατόπιν,

χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία αυτού του

βήματος ως οδηγό, περάστε μέσα διάφορες

χάντρες. Εισάγετε φτερά μέσα στις οπές

μερικών από τις μεγαλύτερες χάντρες και

στερεώστε τα σκέλη τους με μια σταγόνα

κόλλας από το Dremel Glue Gun, στο οποίο

θα έχετε τοποθετήσει μια ράβδο κόλλας.

Χρησιμοποιήστε περισσότερη κόλλα για 

να κολλήσετε τα καθρεφτάκια και τους

μεταλλικούς δίσκους πλάτη με πλάτη,

πιάνοντας το κορδόνι μεταξύ τους. Ενώστε

ένα επιπλέον κορδόνι, όπου απαιτείται, μέχρι

να φτιάξετε σχοινιά στήριξης που θα έχουν

περίπου το ύψος του τιπί. Φτιάξτε αρκετά

τέτοια κορδόνια, τοποθετώντας τα διάφορα

υλικά σε τυχαίες αποστάσεις κατά μήκος των

κορδονιών. Στήστε το τιπί, περνώντας τους

κρίκους κουρτίνας πάνω από τα επάνω άκρα

των δοκών, και απολαύστε την έκφραση 

στα πρόσωπα των παιδιών!

ΒΗΜΑ 3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™ με μύτη

πυρογραφίας

• Dremel® 7700 με Διαμαντοτροχό 7103

• Dremel® Glue Gun 930, ράβδοι 

κόλλας 7 χιλ. GG02 και ράβδοι 

κόλλας glitter GG04

• Τιπί/κωνικό αντίσκηνο

• Ξύλινοι κρίκοι για κουρτίνες 

(με διάμετρο μεγαλύτερη από 

αυτή των δοκών του τιπί)

• Φτερά, κορδόνια με παγιέτες (πούλιες)

και κορδόνια από τεχνητό δέρμα

• Στρογγυλά καθρεφτάκια και

μεταλλικοί δίσκοι

• Ξύλινες χάντρες και επίπεδες χάντρες

σε σχήμα δίσκου

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΕΝΑ ΤΙΠΙ
(ΙΝΔΙΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ)

Όπως κι αν το λέτε, τιπί, ινδιάνικη σκηνή ή οτιδήποτε άλλο, αυτή η σκηνή

των ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής είναι ένα θαυμάσιο μέρος στο οποίο

τα παιδιά μπορούν να παίξουν, να κοιμηθούν με τους φίλους τους ή απλώς

να διασκεδάσουν! Κάντε μια έκπληξη στα παιδιά σας με ένα όμορφο 

δώρο που θα τους δίνει χαρά και διασκέδαση όλο το χρόνο.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 4

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4
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ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ 
ΣΑΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Κάντε τη φαντασία των παιδιών σας να οργιάσει, δίνοντας εντυπωσιακές

παραστάσεις με ένα ξεχωριστό κουκλοθέατρο. Είναι βέβαιο ότι θα

αναδειχτεί το υποκριτικό, σκηνοθετικό και μουσικό ταλέντο των μικρών

σας – εμείς, πάντως, σας προειδοποιήσαμε!

ΒΗΜΑ 1
Σχεδιάστε το σώμα και το κεφάλι για τις

μαριονέτες της Πριγκίπισσας και του Δράκου σε

ξύλο 15 χιλ., τα πόδια σε ξύλο 12 χιλ. και τα χέρια

σε ξύλο 6 χιλ. Κατόπιν κόψτε τα με ελεύθερο χέρι

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series με τον

Πολυσφικτήρα και μια Φρέζα Κοπής Σπιράλ

Dremel. Χρησιμοποιήστε για βοήθεια το πατρόν

μας στο τέλος του βιβλίου.

ΒΗΜΑ 2
Με οδηγό την εικόνα αυτού του βήματος,

χρησιμοποιήστε το Dremel 300 Series για να

κόψετε όλα τα κομμάτια από το επίπεδο ξύλο.

Κόψτε τους πείρους διάφορων διαμέτρων στα

κατάλληλα μεγέθη για τα άκρα και το λαιμό

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series με 

το Στέλεχος SpeedClic και τον Δίσκο Κοπής

Ξύλου SpeedClic.

ΒΗΜΑ 3
Διαμορφώστε τα κομμάτια των σωμάτων και

στρογγυλέψτε όλες τις ακμές χρησιμοποιώντας

το Dremel 300 Series με τον Πολυσφικτήρα

Dremel και το Κοπτικό Υψηλής Ταχύτητας

Dremel. Αφού διαμορφώσετε και

στρογγυλέψετε τα κομμάτια, λειάνετέ τα

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series με 

το Στέλεχος SpeedClic και τα Λειαντικά

Φινιρίσματος SpeedClic. Χρησιμοποιώντας το

Dremel 300 Series με τον Πολυσφικτήρα Dremel

και ένα Τρυπάνι Ακριβείας Dremel κατάλληλου

μεγέθους από το σετ (628), ανοίξτε μια τρύπα 

8 χιλ. στη βάση του κεφαλιού και εισάγετε 

τον πείρο μικρού μήκους για το λαιμό.

Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun για 

να κολλήσετε τον πείρο στη θέση του.

ΒΗΜΑ 4
Χρησιμοποιήστε το Dremel 300 Series με τον

Πολυσφικτήρα και ένα τρυπάνι κατάλληλου

μεγέθους από το Σετ Τρυπανιών Ακριβείας

Dremel για να ανοίξετε μικρές τρύπες στα σημεία

στα οποία θα ενωθούν τα κομμάτια των άκρων,

του σώματος και του κεφαλιού. Χρησιμοποιήστε

μια πένσα για να ανοίξετε έναν βιδωτό κρίκο

απέναντι από έναν κλειστό, έτσι ώστε να

μπορούν να συνδεθούν μαζί στις αρθρώσεις.

Χρησιμοποιήστε την πένσα για να κλείσετε τον

ανοιχτό βιδωτό κρίκο και να ολοκληρώσετε 

την άρθρωση. Ανοίξτε μια τρύπα και εισάγετε

έναν βιδωτό κρίκο στην κορυφή του κεφαλιού.

Ανοίξτε μεγαλύτερες τρύπες για να εισάγετε

μικρά κομμάτια ξύλινων ράβδων στο κεφάλι

του Δράκου, για κέρατα.

ΒΗΜΑ 5
Φτιάξτε έναν σταυρό ελέγχου από δύο

κομμάτια ξύλου 12 χιλ. Κάντε μια εγκοπή για

σύνδεση σταυρού στο μέσον κάθε κομματιού

(όπως βλέπετε παρακάτω) και κολλήστε τα

κομμάτια μαζί στο μέσον χρησιμοποιώντας 

το Dremel Glue Gun.

ΒΗΜΑ 6
Χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series, 

τον Πολυσφικτήρα και το Σετ Τρυπανιών

Ακριβείας, ανοίξτε τρύπες αρκετά μεγάλες

ώστε να μπορεί να περάσει κατακόρυφα το

κορδόνι από τα άκρα των τριών ακτίνων.

Ανοίξτε μια οριζόντια τρύπα στην τέταρτη

ακτίνα. Δέστε ένα κομμάτι κορδόνι στον

βιδωτό κρίκο στο κεφάλι της μαριονέτας,

κατόπιν περάστε το άλλο άκρο μέσα από την

κατακόρυφη τρύπα που βρίσκεται απέναντι

από την οριζόντια τρύπα και στερεώστε το με

έναν σφιχτό κόμπο. Περάστε ένα μονοκόμματο

κορδόνι από τα τα χέρια,περνώντας το μέσα

από την οριζόντια τρύπα και δένοντάς το

σφιχτά σε κάθε καρπό. Χρησιμοποιήστε τις 

δύο τελευταίες κατακόρυφες τρύπες για να

περάσετε κορδόνι σε κάθε πόδι, δένοντας

σφιχτούς κόμπους σε κάθε αστράγαλο και 

στην κορυφή του σταυρού ελέγχου.

ΒΗΜΑ 7
Τέλος, χρωματίστε και ντύστε τις μαριονέτες 

σας χρησιμοποιώντας ύφασμα και τσόχα, μαλλί

για τα μαλλιά και χάντρες. Διακοσμήστε τη

μαριονέτα του Δράκου με λέπια και μάτια

χρησιμοποιώντας τις θερμοκολλητές πέτρες και

το Dremel VersaTip με κεφαλή φυσητήρα ζεστού

αέρα. Για να χρωματίσετε και να ντύσετε τις

κούκλες σας, θα χρειαστείτε τα κατάλληλα υλικά,

όπως για παράδειγμα: χρώμα, ύφασμα και

τσόχα, μαλλί, χάντρες, θερμοκολλητές πέτρες.

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun, Dremel® VersaTip™

και Dremel® 300 Series

• Εξαρτήματα Dremel: Φρέζες 

Κοπής Σπιράλ 561, Πολυσφικτήρας

(Ταχυτσόκ) 4486, Δίσκος Κοπής 

Ξύλου SpeedClic™ SC544 και 

Στέλεχος SpeedClic SC402, Λειαντικό

Φινιρίσματος SpeedClic 511S /512S,

Κοπτικό Υψηλής Ταχύτητας 117,

Τρυπάνι Ακριβείας 628

• Μικροί βιδωτοί κρίκοι 

(χαλκάδες ή θηλιές)

• Λεπτό κορδόνι

• Ξύλο: 15 χιλ., 12 χιλ., 6 χιλ. για το

σώμα, τα πόδια και τα χέρια, ξύλο 

12 χιλ. για το σταυρό ελέγχου

• Πείροι 20 χιλ., 18 χιλ., 15 χιλ., 12 χιλ.

και 8 χιλ. για τα άκρα και το λαιμό

• Θερμοκολλητές πέτρες

ΒΗΜΑ 6

ΒΗΜΑ 7

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα

Ίσως είναι ευκολότερο να περάσετε τα

κορδόνια στη μαριονέτα σας αφού την

ντύσετε.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΒΗΜΑ 1
Χρησιμοποιήστε το Dremel 300 Series με 

το Στέλεχος SpeedClic SC402 και τον Δίσκο

Κοπής Ξύλου SpeedClic SC544 για να κόψετε

τη δοκό του ξύλου μπάλσα σε τρία κομμάτια

μήκους 61 εκ. το καθένα. Χρησιμοποιήστε 

το ίδιο κοπτικό για να κόψετε μια εγκοπή

μήκους 1 εκ. κεντρικά σε κάθε άκρο των

δοκών. Λειάνετε τα άκρα των δοκών και 

τις εσοχές χρησιμοποιώντας το Λειαντικό

Φινιρίσματος Λεπτής Κόκκωσης 512S.

Τοποθετήστε τις τρεις δοκούς τη μια επάνω

στην άλλη και μαρκάρετε το κεντρικό σημείο

στην επάνω δοκό. Τοποθετήστε στο Dremel

300 Series τον Πολυσφικτήρα 4486 Dremel

και ένα Τρυπάνι Ακριβείας 628 Dremel,

ελαφρώς μεγαλύτερο από τη διάμετρο του

σπάγκου συσκευασίας. Κρατώντας μαζί τις

τρεις δοκούς, τρυπήστε τες και τις τρεις μαζί

στο σημείο που έχετε μαρκάρει. Περάστε το

άκρο ενός κομματιού σπάγκου συσκευασίας

μήκους 61 εκ. μέσα από τις τρύπες που

ανοίξατε στη δέσμη των δοκών και δέστε 

τον σφιχτά στην κάτω πλευρά. Ανοίξτε τις

δοκούς για να δημιουργήστε τις ακτίνες,

τοποθετώντας τες σε ίση απόσταση μεταξύ

τους. Τυλίξτε ένα μονοκόμματο κομμάτι

σπάγκου συσκευασίας διαμέσου των

εγκοπών και γύρω από τις δοκούς για να

φτιάξετε έναν σκελετό εξάγωνου σχήματος,

τον οποίο θα καλύψετε με το χαρτί Mulberry.

Δέστε σφιχτά τα άκρα του σπάγκου μεταξύ

τους για να ολοκληρώσετε τον σκελετό.

ΒΗΜΑ 2
Για να φτιάξετε τα “ζύγια” που βοηθούν 

στο κράτημα του χαρταετού όταν βρίσκεται

στον αέρα, χρησιμοποιήστε το Dremel 300

Series με τον Πολυσφικτήρα και το Τρυπάνι

Ακριβείας για να ανοίξετε μια μικρή τρύπα

περίπου μισό εκατοστό μέσα από το άκρο 

της εγκοπής σε δύο γειτονικές ακτίνες. Κόψτε

ένα κομμάτι σπάγκου συσκευασίας μήκους

122 εκ., διπλώστε το στα δύο και κατόπιν

περάστε το μέσα από τον πλαστικό δακτύλιο.

Περάστε τα άκρα μέσα από τις τρύπες 

που ανοίξατε, κάνοντας κόμπους στην 

κάτω πλευρά, και κατόπιν δέστε σφιχτά 

το ελεύθερο άκρο του κεντρικού σπάγκου

στον πλαστικό κρίκο. Με αυτό τον τρόπο 

θα δημιουργηθούν ζύγια αποτελούμενα 

από τρία τμήματα. Για να φτιάξετε μια 

θηλιά για το δέσιμο της ουράς, ανοίξτε 

δύο ακόμη τρύπες στα αντίθετα άκρα των

ίδιων δοκών και περάστε τα άκρα ενός

κομματιού σπάγκου μήκους 61 εκ. από 

μέσα τους, δένοντάς τα στην κάτω πλευρά

όπως προηγουμένως.

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε τον σκελετό επάνω σε χαρτί

Mulberry ή γλασέ και μαρκάρετε γύρω από

το εξωτερικό περίγραμμα που ορίζει ο

σπάγκος του σκελετού με ένα μολύβι. Κόψτε

το περίπου 12 εκ. μακριά από τη γραμμή 

που μαρκάρατε. Αποτυπώστε μοτίβα στη μία

όψη του χαρτιού χρησιμοποιώντας υγρό για

ανάγλυφα σχέδια και κατόπιν ραντίστε τα 

με σκόνη για ανάγλυφα σχέδια. Τινάξτε την

παραπανίσια σκόνη και κατόπιν λιώστε την

χρησιμοποιώντας το Dremel VersaTip με 

την κεφαλή φυσητήρα ζεστού αέρα.

ΒΗΜΑ 4
Τοποθετήστε το διακοσμημένο χαρτί με την

εμπρός όψη προς τα κάτω και ξαναβάλτε το

σκελετό πάνω του. Κάντε λοξές τομές προς

κάθε δοκό έτσι ώστε το χαρτί να μπορεί να

διπλωθεί πάνω από το πλαίσιο που σχηματίζει

ο σπάγκος. Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue

Gun και μια ράβδο κόλλας για να εφαρμόσετε

μια γραμμή κόλλας μέσα από τον σπάγκο,

μεταξύ των δοκών. Διπλώστε το χαρτί προς 

τα μέσα έτσι ώστε να καλύπτει τον σπάγκο 

και να ενισχύσει την περιφέρεια του πλαισίου.

Να δουλεύετε στις αντίθετες πλευρές κάθε

φορά, για να διασφαλίσετε ότι το κάλυμμα

παραμένει κεντραρισμένο. Τελειώστε

κολλώντας το χαρτί γύρω από το άκρο κάθε

δοκού. Ασφαλίστε τις δοκούς εφαρμόζοντας

λίγη κόλλα μεταξύ κάθε δοκού στο κεντρικό

σημείο και κατόπιν στερεώστε το κάλυμμα

στο σκελετό με μια σταγόνα κόλλα στο μέσο

του μήκους κάθε δοκού.

ΒΗΜΑ 5
Φτιάξτε μια ουρά για τον χαρταετό 

κόβοντας χαρτί Mulberry ή γλασέ και κρεπ

σε λωρίδες διαστάσεων περίπου 3 x 14 εκ.

Στρίψτε τις λωρίδες χαρτιού στο μέσον και

χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun για 

να τις κολλήσετε σε ένα κομμάτι σπάγκου

συσκευασίας μήκους 3 μ., σε απόσταση

περίπου 6 εκ. η μια από την άλλη. Δέστε 

την ουρά στην κάτω θηλιά του σκελετού.

Δέστε στον πλαστικό κρίκο που βάλατε 

στα ζύγια ένα σχοινί χαρταετού με λαβή για

να τον οδηγείτε όταν βρίσκεται στον αέρα

και είστε έτοιμοι να πετάξετε τον χαρταετό

με την οικογένειά σας! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series και 

Dremel® VersaTip™

• Εξαρτήματα: Στέλεχος SpeedClic™

SC402, Δίσκος Κοπής Ξύλου

SpeedClic™ SC544, Λειαντικό

Φινιρίσματος Λεπτής Κόκκωσης

SpeedClic™ 512S, Πολυσφικτήρας

(Ταχυτσόκ) 4486, Τρυπάνι 

Ακριβείας S628

• Dremel Glue Gun 930 με ράβδους

διαφανούς κόλλας 7 χιλ. GG02

• Δοκός ξύλου μπάλσα, 2 χιλ. πάχος 

x 1,3 χιλ. πλάτος για την κατασκευή

του σκελετού

• Χαρτί Mulberry ή γλασέ για 

την κάλυψη του σκελετού

• Χαρτί Mulberry ή γλασέ και κρεπ 

για τις κορδέλες της ουράς

• Λεπτός σπάγκος συσκευασίας και

μικρός πλαστικός κρίκος

• Σφραγίδα, ταμπόν για ανάγλυφα

σχέδια και σκόνη για ανάγλυφα σχέδια

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΑΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΑΕΤΟ

Απίθανη διασκέδαση στο πάρκο ή στην παραλία για όλη την οικογένεια.

Εάν έχετε έναν δικό σας χαρταετό, φτιαγμένο από εσάς, είναι σίγουρο 

ότι θα ανακηρυχθείτε ο ‘καλύτερος γονιός του κόσμου’! Χαρίστε χαρά 

και γέλιο στην οικογένεια κατά τις εκδρομές σας!

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™ με κεφαλή

φυσητήρα ζεστού αέρα και μύτη

κόλλησης

• Απλά μπλουζάκια (t-shirt)

• Πολλές θερμοκολλητές πέτρες, 

σε διάφορα μεγέθη

• Μαρκαδόρος για υφάσματα

• Χαρτί

• Καρφίτσες

• Βαφή για υφάσματα

• Βούρτσα με σφουγγάρι

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Χρειάζεστε λίγη βοήθεια για να κρατήσετε χαρούμενα τα παιδιά; Βάλτε

τα να διακοσμήσουν τα μπλουζάκια τους και να δημιουργήσουν μερικά

πραγματικά διασκεδαστικά και μοναδικά κομμάτια. Σας δίνουμε τρία

σχέδια που μπορείτε να φτιάξετε χρησιμοποιώντας θερμοκολλητές

πέτρες. Τα παιδιά σας είναι βέβαιο ότι θα λάμπουν!

ΒΗΜΑ 1
Ζωγραφίστε το σχέδιό σας σε χαρτί, κόψτε το

και καρφιτσώστε το στην επιθυμητή θέση στην

εμπρός πλευρά της μπλούζας. Σχεδιάστε το

περίγραμμα του σχεδίου σας χρησιμοποιώντας

έναν μαρκαδόρο για υφάσματα και κατόπιν

αφαιρέστε το πατρόν και προσθέστε μέσα 

στο περίγραμμα οποιεσδήποτε λεπτομέρειες

απαιτεί το σχέδιό σας. Για παράδειγμα, σε 

ένα μπλουζάκι σχεδιάστε ένα κάστρο στην

άμμο με πύργους και παράθυρα, στο δεύτερο

σχεδιάστε ένα κοπάδι ψαριών που κολυμπάνε

στη θάλασσα και στο τρίτο σχεδιάστε ένα

μπικίνι. Ή, σχεδιάστε ένα όστρακο ή έναν 

ήλιο, ή φτιάξτε κάτι δικό σας.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με σφουγγάρι

και βαφή για υφάσματα, ταμπονάρετε 

χρώμα μέσα στο περίγραμμα του σχεδίου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή

για τη σταθεροποίηση (φιξάρισμα) της

βαφής στο ύφασμα.

ΒΗΜΑ 3
Κατόπιν αρχίστε να τοποθετείτε προσεκτικά

τις θερμοκολλητές πέτρες στο σχέδιό σας.

Όταν είστε έτοιμοι, πάρτε το Dremel VersaTip

με την κεφαλή φυσητήρα ζεστού αέρα και

κρατήστε την πάνω από κάθε πέτρα για να

στερεώσετε την πέτρα στη θέση της. 

Χρησιμοποιήστε το Dremel VersaTip με 

τη μύτη κόλλησης για να στερεώσετε τις

μικρότερες πέτρες και να αποφύγετε το

κάψιμο του υφάσματος της μπλούζας.

Προχωρήστε το σχέδιό σας προσθέτοντας

περισσότερες θερμοκολλητές πέτρες μέχρι

να ολοκληρώσετε το απαστράπτον έργο σας.

Το Dremel VersaTip είναι ένα εργαλείο 

έξι-σε-ένα που δεν απαιτεί σύνδεση στο

ρεύμα. Είναι εξαιρετικό για τη δημιουργία

ανάγλυφων σχεδίων με θερμότητα,

διακόσμηση με θερμοκολλητές πέτρες,

συγκόλληση, τήξη, συρρίκνωση, πυρογραφία

(σε ξύλο) και κοπή με θερμότητα. Είναι το

μοναδικό εργαλείο θερμότητας που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές εφαρμογές,

χάρη στις έξι εναλλάξιμες μύτες που διαθέτει.

ΒΗΜΑ 4
Κάντε ένα βήμα πίσω και θαυμάστε 

τα τρία ολοκληρωμένα μπλουζάκια που

δημιουργήσατε εσείς και τα παιδιά σας. 

Δεν θα δυσκολευτείτε να τα πείσετε να

φορέσουν αυτά τα δημιουργικά

αριστουργήματα!

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Καλλιτεχνικές εργασίες και χειροτεχνήματα

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4
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ΒΗΜΑ 1
Αρχικά μεταφέρετε στον υπολογιστή σας 

τα πατρόν μας για τις νιφάδες και εκτυπώστε

τα στο επιθυμητό μέγεθος ή φτιάξτε δικά σας

σχέδια με νιφάδες, στα κατάλληλα μεγέθη για

τους δίσκους. Για να χαράξετε έναν γυάλινο

δίσκο, τοποθετήστε το δίσκο πάνω στο

πατρόν και στερεώστε τον με λίγη κολλητική

ταινία. Χρησιμοποιώντας το Dremel 7700 

με το διαμαντοτροχό, χαράξτε το μοτίβο 

της νιφάδας στο γυάλινο δίσκο. Αφού κάνετε

το περίγραμμα του σχήματος, αφαιρέστε το

δίσκο από το πατρόν και τοποθετήστε τον

επάνω σε ένα κομμάτι σκούρου χαρτιού, 

έτσι ώστε η χάραξη να φαίνεται καθαρά.

Διορθώστε οποιεσδήποτε ασταθείς ή λεπτές

γραμμές υπάρχουν περνώντας τες ξανά από

πάνω, εξομαλύνοντας και παχαίνοντάς τες

όπως απαιτείται. Όταν τελειώσετε, σκουπίστε

τη σκόνη και γυαλίστε το δίσκο με ένα μαλακό

πανί που δεν αφήνει χνούδια.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιώντας ένα λεπτό ανεξίτηλο

μαρκαδόρο, σχεδιάστε μικρές νιφάδες 

στους στρογγυλούς καθρέφτες,

χρησιμοποιώντας τα πατρόν για οδηγούς.

Χαράξτε τις νιφάδες στους στρογγυλούς

καθρέφτες χρησιμοποιώντας το Dremel 

7700 με το διαμαντοτροχό. Γυαλίστε τους

σκαλισμένους καθρέφτες όπως παραπάνω.

ΒΗΜΑ 3
Χρησιμοποιήστε το Dremel 7700 με το

διαμαντοτροχό για να χαράξετε έλικες και

γραμμές στις γυάλινες σταγόνες.

ΒΗΜΑ 4
Περάστε λεπτή κορδέλα μέσα από την 

τρύπα ενός γυάλινου δίσκου ή μιας γυάλινης

σταγόνας και κατόπιν περάστε μερικές

χάντρες ενδιάμεσα από ροδέλες.

ΒΗΜΑ 5
Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun 930 

και διαφανή κόλλα για να κολλήσετε τους

χαραγμένους στρογγυλούς καθρέφτες πλάτη

με πλάτη πάνω από τις χάντρες, πιάνοντας

ανάμεσά τους τα άκρα της κορδέλας.

ΒΗΜΑ 6
Περάστε μια γυάλινη ροδέλα και μετά μια 

άλλη μικρότερη χάντρα σε χρυσό ή ασημί

χρώμα και κατόπιν δέστε τα άκρα για να

ολοκληρώσετε το κρεμαστό στολίδι σας.

Προσθέστε φύλλα από τον κήπο σας, τυλίξτε

μερικά κλαδιά με λαμπάκια LED, προσθέστε

ίσως και λίγη ασημί κόλλα glitter και θα έχετε

ένα χειμωνιάτικο παράθυρο που θα αστράφτει

ακόμη και τις πιο σκοτεινές ημέρες!

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΝΙΦΑΔΕΣ

Δείξτε στη γειτονιά σας πόσο αγαπάτε το Χειμώνα με ένα όμορφο,

φωτισμένο παράθυρο, που θα δείχνει τόσο εντυπωσιακό όταν το

κοιτάζουν από έξω, όσο και όταν το βλέπετε από το καθιστικό σας.

Χρησιμοποιώντας τα χρώματα της μόδας γι’ αυτό το Χειμώνα - ασημί,

χρυσό, μαύρο και λευκό - δημιουργήστε για το παράθυρο στολίδια με

νιφάδες και παγοκρυστάλλους, που θα συζητηθούν σε όλη την περιοχή. 

Η κατασκευή τους είναι απλή, αλλά θα κάνουν αίσθηση!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700 με Διαμαντοτροχό 7103

• Dremel Glue Gun 930 και διαφανής

κόλλα 7 χιλ. GG02

• Δίσκοι από γυαλί και καθρέφτη 

σε διάφορα μεγέθη

• Γυάλινες σταγόνες και παγοκρύσταλλοι

• Λεπτές κορδέλες από οργάντζα 

και σατέν σε μαύρο, χρυσό και 

ασημί χρώμα

• Ποικιλία από χρυσές, ασημί και 

μαύρες χάντρες και ροδέλες με 

τρύπες αρκετά μεγάλες ώστε να

περαστούν στις κορδέλες

• Εύκαμπτη βελόνα για χάντρες

• Πατρόν για νιφάδες

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 5
ΒΗΜΑ 3

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
Για να δημιουργήσετε τις δικές σας

αυγοθήκες, σχεδιασμένες από εσάς, 

θα χρειαστείτε το καμινέτο βουτανίου

Dremel VersaTip. Χρησιμοποιήστε ένα 

μολύβι με μαλακή μύτη για να ζωγραφίσετε

απλά σχήματα καρδιάς γύρω από την

αυγοθήκη και κουκκίδες γύρω από τη 

βάση. Εναλλακτικά, αντί για τις καρδιές 

θα μπορούσατε να ζωγραφίσετε απλά

λουλούδια, ένα γεωμετρικό μοτίβο ή να

γράψετε το όνομα ενός μέλους της

οικογένειάς σας σε κάθε αυγοθήκη.

ΒΗΜΑ 2
Θερμάνετε το Dremel VersaTip και σχεδιάστε

κουκκίδες γύρω από τη βάση της αυγοθήκης.

Δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε πίεση,

τοποθετήστε απλώς τη μύτη στην επιθυμητή

θέση και κρατήστε την εκεί για ένα

δευτερόλεπτο περίπου. Εάν το Dremel

VersaTip δεν κάνει σημάδι στο ξύλο, αφήστε

το να ζεσταθεί λίγο ακόμη και επαναλάβετε

τη διαδικασία.

ΒΗΜΑ 3
Σχεδιάστε τις καρδιές χρησιμοποιώντας 

το Dremel VersaTip με τον ίδιο τρόπο. 

Τέλος, χρησιμοποιήστε μια μαλακή γόμα 

για να σβήσετε όσες γραμμές του μολυβιού

φαίνονται ακόμη. Δέστε μια κορδέλα γύρω

από τη βάση για διακόσμηση. Μπορείτε να

χρησιμοποιείτε τις χαριτωμένες αυγοθήκες

σας κάθε φορά που συγκεντρώνεται

η οικογένεια και φίλοι για ένα ξεχωριστό

πρωινό – και το προσωπικό σας άγγιγμα 

θα φέρνει λίγη μαγεία στο τραπέζι. Τώρα 

το μόνο που μένει είναι να μάθετε πώς

φτιάχνεται το τέλειο βραστό αβγό!

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΥΓΟΘΗΚΕΣ

Το Πάσχα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να περάσουν λίγο χρόνο 

μαζί τα μέλη της οικογένειας. Τι θα λέγατε λοιπόν να συγκεντρωθείτε 

όλοι για ένα οικογενειακό πρωινό και να θαυμάσετε αυτές τις χαριτωμένες

σκαλιστές αυγοθήκες που σχεδιάσατε μόνοι σας; 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™

• Μια ξύλινη αυγοθήκη

• Μολύβι με μαλακή μύτη

• Μαλακή γόμα

• Κορδέλα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
Για να φτιάξετε αυτά τα χαριτωμένα

κοκαλάκια με πασχαλινά λαγουδάκια, 

θα χρειαστείτε το καμινέτο βουτανίου 

Dremel VersaTip. Κορυφαίο σε ευχρηστία 

και απόδοση, αυτό το εργαλείο μπορεί 

να σας βοηθήσει σε πολλές διαφορετικές

εργασίες, όπως συγκόλληση, χάραξη και

πυρογραφία. Είναι απαραίτητο για όλους

τους δημιουργικούς χομπίστες. Διαλέξτε 

ένα μεταλλικό κοκαλάκι, ένα μεταλλικό

διακοσμητικό λαγουδάκι, ένα διακοσμητικό

λουλούδι και μερικές αστραφτερές χάντρες.

ΒΗΜΑ 2
Τοποθετήστε το λαγουδάκι με την εμπρός

όψη προς τα κάτω σε μια άκαυστη επιφάνεια

εργασίας και κατόπιν τοποθετήστε από πάνω

το κοκαλάκι. Ανάψτε το Dremel VersaTip 

και, χρησιμοποιώντας τη μύτη κόλλησης,

κολλήστε το κοκαλάκι στο λαγουδάκι.

Αφήστε το να κρυώσει.

ΒΗΜΑ 3
Γυρίστε το ανάποδα, έτσι ώστε το λαγουδάκι

να κοιτάζει προς τα επάνω, και κατόπιν

χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun 930 και

διαφανή κόλλα 7 χιλ. για να στερεώσετε το

λουλούδι και τις χάντρες στη θέση τους. Αυτά

τα κοκαλάκια με τα πασχαλινά λαγουδάκια

φτιάχνονται πολύ απλά, αλλά είναι βέβαιο 

ότι θα ξετρελάνουν τη μικρή σας κόρη, την

ανιψιά ή την εγγονή σας αυτό το Πάσχα.

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΚΟΚΑΛΑΚΙΑ ΜΕ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

Προσθέστε λίγη λάμψη στο ντύσιμο οποιουδήποτε μικρού κοριτσιού 

αυτό το Πάσχα, φτιάχνοντας αυτά τα όμορφα κοκαλάκια με τα πασχαλινά

λαγουδάκια – ακόμη και με αστραφτερές πέτρες! Η κατασκευή τους 

είναι πολύ απλή, αλλά θα γίνουν το αγαπημένο αξεσουάρ κάθε μικρού

κοριτσιού που του αρέσει να ντύνεται καλά και να αισθάνεται όμορφη

αυτή την ιδιαίτερη εποχή του χρόνου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™

• Dremel® Glue Gun 930

• Μεταλλικό κοκαλάκι

• Μεταλλικά διακοσμητικά λαγουδάκια

• Διακοσμητικά λουλούδια και μερικές

αστραφτερές χάντρες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
Με ένα μολύβι, ζωγραφίστε το σχέδιο

προσώπου που θέλετε πάνω στην 

κολοκύθα. Πιέστε ελαφρά στην αρχή 

μέχρι να ικανοποιηθείτε από το σχέδιο 

και κατόπιν ξαναπεράστε τις γραμμές 

για να τις ορίσετε καθαρά.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series 

με το κοπτικό υψηλής ταχύτητας, κόψτε

περιμετρικά το επάνω τμήμα της κολοκύθας

για να δημιουργήσετε ένα καπάκι. Αφήστε 

το στην άκρη. Αδειάστε τους σπόρους και

ένα μέρος από τη σάρκα της κολοκύθας 

με ένα κουτάλι, προσέχοντας να μην

τρυπήσετε το φλοιό.

ΒΗΜΑ 3
Πάρτε ξανά το Dremel 300 Series με το

κοπτικό υψηλής ταχύτητας και κόψτε

προσεκτικά το περίγραμμα των μορφών.

Δουλέψτε προσεκτικά στις γωνίες και τις

καμπύλες για να επιτύχετε ένα όμορφο

τελικό αποτέλεσμα. Εάν θέλετε να κάνετε

κάτι διαφορετικό από το παραδοσιακό

πρόσωπο του Χαλοουίν στην κολοκύθα,

κόψτε φεγγάρια, αστέρια, αράχνες, μάγισσες

επάνω σε σκουπόξυλα, γάτες ή οτιδήποτε

άλλο πιστεύετε ότι ταιριάζει με το πνεύμα

του Χαλοουίν. Να είστε δημιουργικοί και να

διασκεδάσετε. Να θυμάστε, όμως, ότι μια

φωτισμένη κολοκύθα έξω από το σπίτι σας

σημαίνει ότι είστε διατεθειμένοι να δώσετε

γλυκά στα παιδιά που θα έρθουν ρωτώντας

αν θα τα κεράσετε ή θα σας τρομάξουν (trick

or treat). Γι’ αυτό θυμηθείτε να αγοράσετε

μερικά… γιατί αλλιώς!

ΒΗΜΑ 4
Βάλτε ένα κερί, ρεσό ή φαναράκι μέσα 

στην κολοκύθα και ανάψτε το για να δείτε

ολοκληρωμένο το έργο σας.

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΟΟΥΙΝ

Οι σκαλισμένες κολοκύθες για το Χαλοουίν είναι ένας θαυμάσιος τρόπος 

για να κάνετε αξέχαστη τη γιορτή των Αγίων Πάντων (Halloween) στις 

31 Οκτωβρίου. Φωτισμένες το βράδυ μέσα ή έξω από το σπίτι σας, δείχνουν

με τον καλύτερο τρόπο ότι γιορτάζετε τη νύχτα των φαντασμάτων και των

σκελετών. Πάρτε το Dremel® 300 Series και φτιάξτε μερικές σκαλιστές

κολοκύθες για να τρομάξετε και να διώξετε τα κακά πνεύματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series με Κοπτικό

Υψηλής Ταχύτητας 193

• Κολοκύθες, γλυκοκολοκύθες 

και νεροκολοκύθες

• Μολύβι

• Κερί ή φαναράκι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 4

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΟΟΥΙΝ

Γιορτάστε το Χαλοουίν φτιάχνοντας αστείες μάσκες για να φορέσουν τα

παιδιά στα πάρτι τους ή όταν βγουν έξω για να τρομάξουν τη γειτονιά και 

να πάρουν κεράσματα (trick or treat). Αυτό είναι το έθιμο όπου τα παιδιά

πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ζητώντας γλυκά και κάνουν μια φάρσα 

εάν δεν τους δώσουν τίποτα. Το Χαλοουίν έχει τις ρίζες του στην Ιρλανδία 

και σήμερα γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με πολλές διαφορετικές

δραστηριότητες, όπως βόλτες με φαντάσματα, υπαίθριες φωτιές, πάρτι

μεταμφιεσμένων, ξεναγήσεις σε ‘στοιχειωμένα σπίτια’, σκάλισμα κολοκύθων

και ανάγνωση τρομακτικών ιστοριών ή παρακολούθηση ταινιών τρόμου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700

• Δίσκοι Κοπής Πλαστικού SpeedClic™

SC476, Κοπτικό από Καρβίδιο

Βολφραμίου 9931

• Dremel® Glue Gun 930, ράβδοι κόλλας

GG02 και ράβδοι κόλλας glitter GG04

• Χρωματιστό χαρτόνι

• Μολύβι

• Ψαλίδι

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Πάρτε το Dremel Glue Gun, ράβδους κόλλας,

ράβδους κόλλας glitter και το Dremel 7700

και προσθέστε λίγη στοιχειωμένη έξαψη στη

νύχτα του Χαλοουίν. Για να ξεκινήσετε, πάρτε

κομμάτια εφημερίδας βρεγμένα με άσπρη

υδατοδιαλυτή κόλλα (PVA) και τοποθετήστε

τα σε πολλαπλά στρώματα επάνω στην

επιφάνεια ενός μπαλονιού. Αφήστε τα μέχρι

να στεγνώσουν καλά και να σκληρύνουν.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιώντας το Dremel 7700 με δίσκους

κοπής SpeedClic, κόψτε γύρω-γύρω τη μάσκα.

ΒΗΜΑ 3
Ανοίξτε τρύπες για τα μάτια

χρησιμοποιώντας το Dremel 7700 με το

κοπτικό από καρβίδιο βολφραμίου 9931.

ΒΗΜΑ 4
Βάψτε τη μάσκα με γκουάς ή ακρυλικό

χρώμα και διακοσμήστε το πρόσωπο

χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun 

και ράβδους κόλλας glitter. Προσθέστε 

μύτες από χαρτί, μαλλιά από σχοινί, ψεύτικες

βλεφαρίδες κ.λπ. μέχρι οι μάσκες του

Χαλοουίν να είναι αρκετά τρομακτικές ώστε

να φοβίζουν τα κακά πνεύματα της νύχτας.

ΒΗΜΑ 4

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
Ζωγραφίστε τα σχέδιά σας - αράχνες,

μάγισσες, κολοκύθες ή νεκροκεφαλές - 

σε ένα κομμάτι χαρτιού με μολύβι. Κατόπιν

τυλίξτε το κερί με το χαρτί και περάστε 

τις γραμμές από πάνω για να αποτυπώσετε

το μοτίβο επάνω στο κερί.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιώντας το Dremel 300 Series και 

το κοπτικό χάραξης, σκαλίστε το σχέδιο επάνω

στο κερί δουλεύοντας αργά και σταθερά, έτσι

ώστε οι γραμμές να έχουν ίδιο βάθος.

ΒΗΜΑ 3
Βουρτσίστε την επιφάνεια του κεριού με 

ένα μαλακό πινέλο για να απομακρύνετε το

πλεονάζον κερί και τα ανατριχιαστικά κεριά

σας μόλις απέκτησαν υπόσταση… ανάψτε

τα και τοποθετήστε τα σε σκοτεινές γωνίες

για μεγαλύτερη εντύπωση! 

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΟΟΥΙΝ

Φωτίστε το σκοτάδι με μερικές τρομακτικές δημιουργίες για να κάνετε 

το σπίτι σας μέρος των φετινών εορτασμών για το Χαλοουίν. Το Χαλοουίν,

που στο Δυτικό κόσμο αναφέρεται ως Hallowee ή Hallowe’en - αλλά και

Samhain, Summer’s End, All Hallow’s Eve, Witches Night, Lamswool και

Snap-Apple - γιορτάζεται κάθε χρόνο το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series και Κοπτικό

Χάραξης 107

• Κεριά (πορτοκαλί και μαύρα)

• Μολύβι

• Πινέλο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΤΕΦΑΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΠΟΡΤΑ

Κατασκευάστε ένα όμορφο Χριστουγεννιάτικο στεφάνι από κουκουνάρια

και κρεμάστε το στην εξώπορτά σας για να καλωσορίσετε τις γιορτές 

που πλησιάζουν. Πασπαλίστε το στεφάνι σας με κόλλα glitter για να του

δώσετε μια όμορφη Χριστουγεννιάτικη λάμψη και δέστε το στην πόρτα 

με ζωηρόχρωμες, γιορτινές κορδέλες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun 930

• Ράβδοι διαφανούς κόλλας 7 χιλ. 

GG02 και ράβδοι κόλλας glitter GG04

• Βάση για στεφάνι

• Κουκουνάρια

• Κορδέλα για το κρέμασμα του

στεφανιού

• Κορδέλα με σύρμα για το φιόγκο

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Πάρτε το Dremel Glue Gun 930, 

εισάγετε μια ράβδο διαφανούς κόλλας,

ενεργοποιήστε το και περιμένετε να ζεσταθεί.

Κατόπιν εφαρμόστε κόλλα στη βάση ενός

κουκουναριού και κολλήστε το επάνω στη

βάση του στεφανιού. Κολλήστε κουκουνάρια

πάνω και γύρω από τη βάση, δίνοντάς 

τους μικρές κλίσεις για να μη δείχνουν

ομοιόμορφα. Εάν σκοπεύετε να κρεμάσετε 

το στεφάνι στην πόρτα όταν τελειώσει, 

καλή ιδέα είναι να δέσετε τώρα ένα κομμάτι

κορδέλα στη βάση του στεφανιού.

ΒΗΜΑ 2
Συνεχίστε να κολλάτε κουκουνάρια στο

στεφάνι, καλύπτοντας ολόκληρη την

επιφάνεια, έτσι ώστε να μην είναι ορατή.

Επιλέξτε μικρότερα κουκουνάρια και

κολλήστε τα επάνω από το πρώτο επίπεδο

για να δώσετε μια αίσθηση βάθους.

ΒΗΜΑ 3
Χρησιμοποιώντας ράβδους κόλλας glitter

Dremel, εφαρμόστε μικρές σταγόνες 

κόλλας glitter επάνω στα κουκουνάρια 

για να τους δώσετε μια ελαφριά λάμψη.

Φτιάξτε δύο μεγάλους φιόγκους και

κολλήστε τους μαζί για να δημιουργήσετε

ένα διπλό φιόγκο. Κολλήστε τον στο επάνω

μέρος του στεφανιού χρησιμοποιώντας 

το Dremel Glue Gun και διαφανή κόλλα.

Ιδέες για διάφορες εποχές

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Χρησιμοποιήστε μια πλαστική βάση για

στεφάνι που θα βρείτε σε καταστήματα με 

είδη για ανθοπωλεία ή δοκιμάστε βάσεις 

από πλεγμένα κλαδιά που θα βρείτε σε

ανθοπωλεία και φυτώρια.
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ΒΗΜΑ 1
Για να φτιάξετε τις διακοσμητικές σφραγίδες,

τοποθετήστε μια χρωματιστή ράβδο κόλλας

μέσα στο Dremel Glue Gun 930. Βάλτε

κάμποση κόλλα επάνω στο αντικολλητικό

χαρτί ψησίματος και, δουλεύοντας γρήγορα

ώστε η κόλλα να παραμείνει εύκαμπτη, πιέστε

τη σφραγίδα στην επιφάνεια του ταμπόν και

κατόπιν στη μάζα της ζεστής κόλλας.

Επαναλάβετε τη διαδικασία για να φτιάξετε

περισσότερες σφραγίδες. Όταν κρυώσουν,

ξεκολλήστε το αντικολλητικό χαρτί ψησίματος

από την πίσω πλευρά των σφραγίδων.

ΒΗΜΑ 2
Κόψτε διακοσμητικά χαρτιά σε διαστάσεις 

43 x 18 εκ. Τοποθετήστε τα με την εμπρός 

όψη προς τα κάτω και τραβήξτε γραμμές 

10 εκ. μέσα από κάθε άκρο της μικρής

διάστασης. Κατόπιν διπλώστε τα άκρα κατά

μήκος των γραμμών και κολλήστε τα κάτω

χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun 930 

και διαφανή κόλλα. Αυτό θα ενισχύσει τα άκρα

της τελικής κατασκευής. Χρησιμοποιήστε 

μια μικρή σταγόνα κόλλας για να στερεώσετε

κατά μήκος του περιτυλίγματος το μηχανισμό

που παράγει τον ήχο (cracker snap).

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε στο χαρτί τρείς χαρτονένιους

κυλίνδρους τον ένα μετά τον άλλο και

ξεκινήστε να τυλίγετε το περιτύλιγμα σφιχτά 

γύρω τους. Χρησιμοποιήστε το Dremel

Glue Gun 930 με διαφανή κόλλα για να

εφαρμόσετε μια λεπτή γραμμή κόλλας 

κατά μήκος του άκρου και συνεχίστε το

τύλιγμα για να κολλήσετε το χαρτί γύρω 

από τους κυλίνδρους.

ΒΗΜΑ 4
Τραβήξτε έναν από τους κυλίνδρους που

βρίσκονται στα άκρα ελαφρώς μακρύτερα

από τον κεντρικό κύλινδρο και τυλίξτε 

μια κορδέλα προσεκτικά μεταξύ των δύο

κυλίνδρων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια

αυλάκωση στο χαρτί. Δέστε την κορδέλα σε

κόμπο. Εισάγετε ένα μικρό δώρο και λίγο

χαρτοπόλεμο με πούλιες και επαναλάβετε τη

διαδικασία στο άλλο άκρο της κατασκευής.

Αφήστε τους χαρτονένιους κυλίνδρους στα

άκρα ενόσω διακοσμείτε την κατασκευή.

ΒΗΜΑ 5
Χρησιμοποιώντας την εικόνα του τελικού

προϊόντος ως οδηγό, διακοσμήστε το

δημιούργημά σας με χρυσόχαρτο, κορδέλες

και άλλα στολίδια, ανάλογα με τις

προτιμήσεις σας. Για να ολοκληρώσετε την

κατασκευή, χρησιμοποιήστε το Dremel Glue

Gun 930 με μια ράβδο διαφανούς κόλλας για

να κολλήσετε μικρά κομμάτια κορδέλας στην

πίσω πλευρά μιας έτοιμης σφραγίδας και

κατόπιν κολλήστε τη σφραγίδα στη θέση της.

Αφαιρέστε προσεκτικά τους χαρτονένιους

κυλίνδρους από τα άκρα της κατασκευής.

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 2

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ
ΔΩΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Γιορτάστε μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών, εποχών και

καλλιτεχνικών κινημάτων δημιουργώντας δικές σας συνθέσεις για

Χριστουγεννιάτικα δωράκια στο τραπέζι. Διακοσμήστε τα με σφραγίδες

σαν κέρινες, φτιαγμένες από ράβδους κόλλας σε κόκκινο, μπλε, κίτρινο

και πράσινο χρώμα. Χρησιμοποιήστε χαρτί με μοτίβα δέρματος ζώων,

καθώς και υλικά όπως βελούδο, ανάγλυφο δέρμα, φτερά και ξύλινες

χάντρες. Όλα θα είναι μοναδικά και φτιαγμένα ειδικά για κάθε έναν.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun 930

• Νέες έγχρωμες ράβδοι κόλλας 

Dremel GG05, ράβδοι διαφανούς

κόλλας 7 χιλ. GG02

• Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος

• Σφραγίδα

• Μεταλλικό ταμπόν με μελάνι

• Χαρτονένιοι κύλινδροι από το

εσωτερικό των ρολών χαρτιού υγείας

• Διάφορα διακοσμητικά 

χρυσόχαρτα, καθώς και βελουτέ 

και μεταλλικά χαρτιά

• Cracker snap (έτοιμος μηχανισμός από

χαρτόνι που παράγει έναν κοφτό ήχο)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 5

Ιδέες για διάφορες εποχές

ΒΗΜΑ 4
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ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ

Φτιάξτε τις δικές σας Χριστουγεννιάτικες μπάλες φέτος και κρεμάστε

μοναδικά στολίδια στο δέντρο σας. Είναι απλό, διασκεδαστικό και θα 

σας βάλει στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Αναδείξτε τη δημιουργικότητά

σας αυτά τα Χριστούγεννα και απολαύστε τα εγκωμιαστικά σχόλια!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Glue Gun 930

• Ράβδοι Dremel διαφανούς κόλλας

GG02, κόλλας glitter GG04 και

έγχρωμης κόλλας GG05

• Απλές μπάλες

• Διάφορες κορδέλες και σιρίτια

• Πούλιες (παγιέτες)

• Μικρές αστραφτερές χάντρες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Κόψτε ένα κομμάτι κορδέλα αρκετά 

μακρύ ώστε να μπορείτε να το τυλίξετε 

γύρω από μια μπάλα και να περισσεύει 

λίγο ώστε να επικαλύπτονται τα άκρα της

κορδέλας. Ενεργοποιήστε το Dremel Glue

Gun 930, περιμένετε να ζεσταθεί και κατόπιν,

χρησιμοποιώντας διαφανή κόλλα, κολλήστε

την κορδέλα γύρω από την μπάλα.

ΒΗΜΑ 2
Κόψτε δύο κομμάτια χρυσού ή ασημί σιριτιού

και κολλήστε τα επάνω στην μπάλα, κατά

μήκος των δυο πλευρών της κορδέλας.

Εναλλακτικά, κολλήστε ένα κομμάτι χρυσού 

ή ασημί σιριτιού κατά μήκος του μέσου της

κορδέλας και χρησιμοποιήστε τις έγχρωμες

ράβδους κόλλας για να φτιάξετε τρισδιάστατα

αστέρια ή άλλα σχέδια επάνω στην μπάλα.

ΒΗΜΑ 3
Εφαρμόστε σταγόνες κόλλας κατά μήκος 

της κορδέλας για να τη διακοσμήσετε,

προσθέτοντας πούλιες και χάντρες για πιο

εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Προσθέστε μικρές

σταγόνες κόλλας επάνω και κάτω από τη

διακόσμηση με την κορδέλα, εάν θέλετε 

να φτιάξετε μια ακόμη πιο αστραφτερή

μπάλα. Κατόπιν κρεμάστε τις μπάλες στο

Χριστουγεννιάτικο δέντρο σας και απολαύστε

τα μοναδικά, πρωτότυπα στολίδια σας!

Ιδέες για διάφορες εποχές

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δουλέψτε σε μικρές περιοχές κάθε φορά, 

ώστε η κόλλα να μην προλαβαίνει να στεγνώσει 

πριν πιέσετε την κορδέλα πάνω της.
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ΚΑΡΤΕΣ, ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΔΩΡΩΝ

Τυλίξτε τα δώρα σας σε χαρτιά με ζωηρές εκτυπώσεις, με μαύρο

βελούδινο χρώμα και διάφορους τόνους του λευκού ή με χρυσαφιές και

ασημί λεπτομέρειες, για να εντυπωσιάσετε. Οι κορδέλες, τα καρό σχέδια,

οι αφηρημένες φόρμες και οι γυαλιστερές επιφάνειες με πρόσθετα

μεταλλικά εφέ δίνουν στυλ στα γιορτινά πακέτα. Τα Χριστούγεννα ποτέ

δεν ήταν τόσο κομψά! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® VersaTip™ με κεφαλή

φυσητήρα ζεστού αέρα και θερμό

μαχαίρι κοπής

• Dremel® Glue Gun 930 με ράβδους

διαφανούς κόλλας 7 χιλ. GG02 και

ράβδους ασημί κόλλας με glitter GG04

• Κενές κάρτες και φάκελοι

• Εκτυπωμένα χαρτιά με διακοσμητικά

και λαμπερά σχέδια

• Χρώμα σε σπρέι,

συμπεριλαμβανομένων σπρέι

μεταλλικής βαφής

• Παχύρευστη κόλλα σε σπρέι

• Πένα και σκόνες για ανάγλυφα σχέδια

• Κορδέλες σε διάφορα πλάτη, πούλιες

με σχήμα αστεριού και χάντρες

• Πλαστικά φύλλα Mylar

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Βγάλτε φωτοτυπίες των πατρόν μας με

αστέρια, που θα βρείτε στο τέλος του βιβλίου.

Τοποθετήστε τα φύλλα Mylar επάνω στο

σχέδιο και ξεπατικώστε το χρησιμοποιώντας

έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο. Αφήστε αρκετό

χώρο γύρω από το μοτίβο, έτσι ώστε το 

Mylar να δημιουργεί μια μάσκα η οποία 

θα καλύπτει πλήρως την εμπρός όψη της

κάρτας. Χρησιμοποιήστε μια επιφάνεια 

κοπής για την κουζίνα και κόψτε προσεκτικά

κατά μήκος των γραμμών που σχεδιάσατε

χρησιμοποιώντας το VersaTip με το θερμό

μαχαίρι κοπής. Αφαιρέστε το κομμάτι με

σχήμα αστεριού από το φύλλο Mylar για 

να δημιουργήσετε ένα στένσιλ.

ΒΗΜΑ 2
Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος στένσιλ για

την κάρτα σας και ψεκάστε τη μία όψη του

φύλλου Mylar με ένα λεπτό στρώμα κόλλας.

Γυρίστε το στένσιλ από την άλλη όψη και

τοποθετήστε το επάνω στην κάρτα, πιέζοντάς

το κάτω προσεκτικά. Εφαρμόστε χρώμα σε

σπρέι και αφήστε το μοτίβο να στεγνώσει.

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε ένα μικρότερο στένσιλ σχήματος

αστεριού επάνω από το μοτίβο που βάψατε 

με το σπρέι και χρησιμοποιήστε την πένα

ανάγλυφων σχεδίων για να σχεδιάσετε γύρω

του και να γεμίσετε το σχήμα με ένα στρώμα

υγρού για ανάγλυφα σχέδια. Αφαιρέστε το

στένσιλ και ραντίστε το μοτίβο με σκόνη για

ανάγλυφα σχέδια. Σηκώστε 

την κατασκευή και χτυπήστε την 

ελαφρά για να απομακρύνετε όση σκόνη

περισσεύει. Χρησιμοποιήστε ένα πινέλο 

για να απομακρύνετε όσους κόκκους

παραμείνουν. Χρησιμοποιήστε το VersaTip 

με την κεφαλή φυσητήρα ζεστού αέρα για 

να λιώσετε και να σταθεροποιήσετε τη

σκόνη, χρησιμοποιώντας μια ρύθμιση

χαμηλής θερμοκρασίας του VersaTip.

ΒΗΜΑ 4
Κόψτε διακοσμητικό χαρτί για να καλύψετε

το κάτω μισό της εμπρός όψης της κάρτας

και κολλήστε το στη θέση του. Προσθέστε

κορδέλες. Ολοκληρώστε την κατασκευή

κολλώντας μια πούλια με σχήμα αστεριού 

και μια χάντρα στο κέντρο του μοτίβου με 

το αστέρι, χρησιμοποιώντας το Dremel Glue

Gun 930 και διαφανή κόλλα 7 χιλ.

Ιδέες για διάφορες εποχές

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3
ΒΗΜΑ 4
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ΒΗΜΑ 1
Φτιάξτε ένα πατρόν σχεδιάζοντας μια καρδιά 

ή ένα αστέρι σε ένα κομμάτι άσπρο χαρτόνι και

κόψτε το. Αντιγράψτε το σχήμα επάνω στο ξύλο

μπάλσα σχεδιάζοντας γύρω από το περίγραμμα

του πατρόν. Τοποθετήστε το ξύλο μπάλσα στη

μέγγενη για να το κρατήσετε σταθερό. Κατόπιν,

χρησιμοποιώντας το δίσκο κοπής για το Dremel

7700, κόψτε κατά μήκος των γραμμών που

σχεδιάσατε με το μολύβι για να δημιουργήσετε

το σχήμα. Γυρίστε το ξύλο μπάλσα στη μέγγενη

για να κόψετε όλες τις πλευρές.

ΒΗΜΑ 2
Ανοίξτε μια τρύπα στο επάνω μέρος 

κάθε σχήματος με το εργαλείο οπών του

Dremel 7700. Βάψτε και τις δύο όψεις 

κάθε σχήματος και αφήστε το χρώμα να

στεγνώσει καλά. Χρησιμοποιώντας έναν 

μίνι σφικτήρα για να κρατήσετε τα βαμμένα

αστέρια και τις καρδιές, τρίψτε τις ακμές 

των σχημάτων με το εργαλείο λείανσης 

που περιλαμβάνεται στο Dremel 7700.

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε ράβδους κόλλας glitter 

ή έγχρωμες ράβδους κόλλας Dremel στο 

Glue Gun και διακοσμήστε τα ξύλινα σχήματα

με κουκκίδες διάφορων μεγεθών. Περάστε 

ένα κομμάτι κορδέλας μέσα από την οπή στην

κορυφή και δέστε την σε κόμπο. Κρεμάστε 

τα σε ένα κομμάτι κορδονιού ή σχοινιού με

όμορφο χρώμα και στερεώστε τη σύνθεση 

στις γωνίες του τζακιού σας, στο κάγκελο 

της σκάλας, ή πάνω από την εξώπορτά σας 

για να καλωσορίσετε τις γιορτές.

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΞΥΛΙΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

Φτιάξτε μερικά ξύλινα Χριστουγεννιάτικα στολίδια Σκανδιναβικού στυλ 

για να κρεμάσετε φέτος πάνω από το τζάκι. Η κατασκευή τους είναι απλή 

και εύκολη, και δίνουν άμεσα μια γιορτινή αίσθηση στο σπίτι. Βάλτε τα

παιδιά να ασχοληθούν με το βάψιμο. Είναι μια διασκεδαστική οικογενειακή

δραστηριότητα που μπορείτε να κάνετε ένα βροχερό απόγευμα του

Δεκεμβρίου, όταν τα παιδιά δεν έχουν πια σχολείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 7700 με εργαλείο οπών 

και κεφαλή λείανσης

• Dremel® Glue Gun 930

• Ράβδοι Dremel 7 χιλ. κόλλας 

glitter GG04 και/ή έγχρωμες 

ράβδοι κόλλας GG05

• Ξύλο μπάλσα

• Χαρτόνι για ένα πατρόν, μολύβι 

και ψαλίδι

• Κόκκινο και κρεμ χρώμα και πινέλο

• Κορδέλα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 5
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ΒΗΜΑ 1
Βγάλτε φωτοτυπίες των παρεχόμενων

πατρόν και κατόπιν μαρκάρετε και κόψτε 

τα σχήματα σε χαρτί. Χρησιμοποιήστε σπρέι

κόλλας για να κολλήσετε τα σχήματα για 

τη στέγη και τη βάση σε ξύλο πάχους 3 χιλ.

και τα άλλα κομμάτια σε ξύλο πάχους 2 χιλ.

Κατόπιν, χρησιμοποιήστε το Dremel 300 με

την φρέζα κοπής σπιράλ και το προσάρτημα

οδηγού κοπής για να κόψετε έναν κύκλο για

την είσοδο στη θέση που σημειώνεται.

ΒΗΜΑ 2
Χρησιμοποιήστε το Dremel Hobby 300 

και τον Δίσκο Κοπής Ξύλου SpeedClic για 

να κόψετε όλα τα κομμάτια του σπιτιού

ακολουθώντας τα πατρόν. Κόψτε επίσης ένα

κομμάτι μήκους 1,5 εκ. από τον πείρο 5 χιλ.

για τη ράβδο στην οποία κάθονται τα πουλιά.

ΒΗΜΑ 3
Ανοίξτε μια τρύπα στη θέση που σημειώνεται

για τη ράβδο στο πατρόν, χρησιμοποιώντας

το Dremel 300 και ένα τρυπάνι 6 χιλ. από το

σετ τρυπανιών ξύλου. Ξεκολλήστε τα χάρτινα

πατρόν και χρησιμοποιήστε το Dremel

Hobby 300 και τα Λειαντικά Φινιρίσματος

SpeedClic για να λειάνετε τις ακμές των

κομμένων τμημάτων.

ΒΗΜΑ 4
Βάψτε τους ξύλινους τοίχους του σπιτιού.

Μια σκουρότερη απόχρωση θα αναδεικνύει

καλύτερα τα σκαλίσματα. Όταν στεγνώσει,

χρησιμοποιήστε το Dremel Hobby 300 και το

κοπτικό χάραξης για να σκαλίσετε με το χέρι

μοτίβα κλαδιών, φύλλων και φυτών στους

τοίχους - πλευρικούς εμπρός και πίσω.

ΒΗΜΑ 5
Κόψτε το φύλλο μαλακού μετάλλου στο

κατάλληλο μέγεθος για να καλύψετε το

εξωτερικό των κομματιών της στέγης και 

την επάνω πλευρά της βάσης. Στερεώστε 

τα εφαρμόζοντας λωρίδες αυτοκόλλητης

ταινίας φύλλου μετάλλου στις ακμές,

αφήνοντάς την να διπλώσει γύρω από τις

πλευρές κάθε κομματιού. Χρησιμοποιήστε 

το Dremel Glue Gun και διαφανή κόλλα 

για να κολλήσετε το άκρο της ράβδου που

φτιάξατε για να κάθονται τα πουλιά μέσα

στην τρύπα που ανοίξατε στην εμπρός

πλευρά του σπιτιού. Χρησιμοποιώντας και

πάλι το Dremel Glue Gun και διαφανή κόλλα,

κολλήστε τα κομμάτια μεταξύ τους για να

σχηματίσετε το σπίτι, τοποθετώντας τα

πλευρικά πάνελ μεταξύ των εμπρός και πίσω

πάνελ. Κολλήστε το σπίτι στο κέντρο της

βάσης και κατόπιν κολλήστε τα κομμάτια της

στέγης, αφήνοντας το μεγαλύτερο κομμάτι

να επικαλύπτει το μικρότερο στην κορυφή.

ΒΗΜΑ 6
Χρησιμοποιήστε τα κοπτικά χειροτεχνίας 

για να κόψετε μικρές μεταλλικές καρδιές 

και λουλούδια. Κόψτε επίσης μερικά μοτίβα

λουλουδιών από τα κομμάτια δαντέλας.

Χρησιμοποιήστε το Dremel Glue Gun και

διαφανή κόλλα για να κολλήσετε δαντέλα

κατά μήκος του εμπρός γείσου του σπιτιού,

καθώς και μοτίβα λουλουδιών και καρδιών

για να ομορφύνετε τα σκαλιστά σχέδια.

Ανοίξτε μικρές τρύπες στη στέγη και περάστε

από μέσα πετονιά, σχηματίζοντας μια 

θηλιά για το κρέμασμα του σπιτιού. 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ
ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Αυτά τα Χριστούγεννα γιορτάστε την ομορφιά της φύσης με υλικά όπως 

λευκό ξύλο, βαμβάκι, ορυκτά και γυαλί. Συνδυάστε τα με ελεύθερα σχέδια,

μοτίβα λουλουδιών, πουλιά του δάσους και τα όμορφα κλαδιά και το άρωμα

του πεύκου. Μια απλή παλέτα γήινων χρωμάτων - ζεστό γκρι, λαδί, μπλε

πετρόλ, λευκό του αλάβαστρου και του λινού - θα δημιουργήσει μια αίσθηση

γαλήνης και ήρεμης κομψότητας σ’ αυτές τις γιορτές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series Hobby με Φρέζες

Κοπής Σπιράλ 561 και Προσάρτημα

Οδηγού Κοπής 565, Δίσκο Κοπής

Ξύλου SpeedClic™ SC544, Λειαντικά

Φινιρίσματος SpeedClic™ 511S και

512S, Τρυπάνι Ξύλου Dremel 636,

Κοπτικό Χάραξης Dremel 106

• Dremel® Glue Gun 930 με διαφανή

κόλλα 7 χιλ. GG02

• Ξύλο φλαμουριάς πάχους 2 χιλ. 

και 3 χιλ., και πείρος 5 χιλ.

• Φύλλο μαλακού μετάλλου, 

αλουμινίου και χαλκού

• Αυτοκόλλητη ταινία φύλλου μετάλλου,

6 χιλ., αλουμινίου και χαλκού

• Κομμάτια βαμβακερής δαντέλας 

σε φυσικές αποχρώσεις

• Κοπτικά χειροτεχνίας με μικρά

λουλούδια και καρδιές

• Πλαστικό χρώμα

• Πετονιά για το κρέμασμα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗ
ΚΟΡΝΙΖΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Δώστε λίγη αγάπη αυτά τα Χριστούγεννα με μια όμορφα χρωματισμένη 

και σκαλισμένη κορνίζα για φωτογραφίες. Η οικογένειά σας θα εκτιμήσει 

το ενδιαφέρον σας και τον κόπο που κάνατε για να φτιάξετε αυτό το

γιορτινό δώρο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® Engraver με Μύτη Χάραξης

Καρβιδίου 9924

• Βαμμένη κορνίζα φωτογραφιών

• Μολύβι και γόμα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Ζωγραφίστε ένα σχέδιο επάνω στην 

κορνίζα με ένα μολύβι. Τα μοτίβα με όμορφα

φύλλα και κλαδιά δίνουν ένα ελκυστικό

περίγραμμα. Κάντε τις γραμμές του μολυβιού

σχετικά έντονες, έτσι ώστε να βλέπετε πώς

εξελίσσεται το σχέδιο.

ΒΗΜΑ 2
Όταν ικανοποιηθείτε από το σχέδιο, τρίψτε

το μαλακά με τη γόμα για να το κάνετε

ελαφρώς πιο αχνό. Πάρτε το Dremel

Engraver και, δουλεύοντας σε μια υψηλή

ρύθμιση, χαράξτε το σχέδιο στο ξύλο

ακολουθώντας τις γραμμές του μολυβιού. 

Να φυσάτε και να διώχνετε τη σκόνη από 

την κορνίζα καθώς δουλεύετε.

ΒΗΜΑ 3
Όταν τελειώσετε τα κύρια σχήματα, 

κάντε μικρότερα σχέδια με το Engraver 

για να δημιουργήσετε μορφές φύλλων και

κουκκίδες. Προσθέστε έξτρα διακόσμηση

στις καρδιές και κατά μήκος των κυματιστών

γραμμών. Τελειώστε σκουπίζοντας την

επιφάνεια της κορνίζας με ένα μαλακό 

πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη.

Ιδέες για διάφορες εποχές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ 
ΠΑΛΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟΥ ΕΡΜΑΡΙΟΥ

Κοιτάξατε ποτέ ένα παλιό καταχτυπημένο ξύλινο μπαούλο ή ερμάριο και

αναρωτηθήκατε αν θα μπορούσε να αποκατασταθεί; Τώρα μπορείτε να 

του δώσετε νέα ζωή και να δημιουργήσετε ένα όμορφο κομμάτι για το σπίτι

σας. Αυτό, με τη σειρά του, θα κάνει εντυπωσιακό το δωμάτιό σας. Και πόση

ικανοποίηση θα νιώσετε γνωρίζοντας ότι όλο αυτό το κάνατε μόνοι σας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 8200

• Στέλεχος SpeedClic™ SC402

• Λειαντικά Φινιρίσματος SpeedClic™

511S και 512S

• Λειαντικές Βούρτσες Περιποίησης

SpeedClic™ 471S, 472S και 473S

• Υφασμάτινος Δίσκος Στίλβωσης

SpeedClic™ 423S

• Εμποτισμένος Δίσκος Στίλβωσης

Dremel 520

• Τάκος λείανσης

• Κερί μέλισσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Αρχικά, χρησιμοποιώντας τάκο λείανσης,

τρίψτε ολόκληρο το ερμάριο.

ΒΗΜΑ 2
Κατόπιν απομακρύνετε τα παλιά κομμάτια

κατεστραμμένου και γρατζουνισμένου 

ξύλου χρησιμοποιώντας το Dremel 8200, 

το Στέλεχος SpeedClic και τα Λειαντικά

Φινιρίσματος SpeedClic χοντρής, μέτριας 

και λεπτής κόκκωσης, ανάλογα με το 

πόσο καταπονημένο είναι το ξύλο. Ή,

χρησιμοποιήστε τις Λειαντικές Βούρτσες

Περιποίησης SpeedClic στα σημεία που

θέλετε να προφυλάξετε τυχόν σκαλιστά

σχέδια στο ξύλο ή όταν χρειάζεστε πιο

προσεκτική λείανση. Εάν χρειαστείτε λείανση

με μεγάλη ακρίβεια ή λείανση σε γωνία 45 

ή 90 μοιρών, η Πλατφόρμα Διαμόρφωσης

Dremel 576 θα σας διευκολύνει.

ΒΗΜΑ 3
Περάστε αρκετά χέρια κερί μέλισσας στο

φυσικό ξύλο για να επιτύχετε όμορφο

φινίρισμα. Εναλλακτικά, περάστε συντηρητικό

εμποτισμού στην προβληματική περιοχή 

για να επαναφέρετε το αρχικό της χρώμα,

περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και κατόπιν

περάστε βερνίκι σε ολόκληρο το ερμάριο και

γυαλίστε το με ένα πολύ καθαρό στεγνό πανί.

ΒΗΜΑ 4
Γυαλίστε τις περιοχές με λεπτομερείς

διακοσμήσεις χρησιμοποιώντας το Dremel

8200, το Στέλεχος SpeedClic και τον

Υφασμάτινο Δίσκο Στίλβωσης SpeedClic.

ΒΗΜΑ 5
Αφαιρέστε τα μπρούτζινα χερούλια και

γυαλίστε τα χρησιμοποιώντας το Dremel 8200,

το Στέλεχος SpeedClic και τον Εμποτισμένο

Δίσκο Στίλβωσης. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό

επειδή λείπουν κάποια χερούλια και δεν

μπορείτε να βρείτε ίδια, αγοράστε καινούργια

χερούλια και βιδώστε τα στις αρχικές οπές,

ολοκληρώνοντας την αποκατάσταση.

ΒΗΜΑ 4 ΒΗΜΑ 5

Κάντο μόνος σου/επισκευές



82

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 4
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ΒΗΜΑ 5

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΚΟΜΨΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ
ΡΑΦΙΟΥ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙΑ

Εάν σας αρέσει να περνάτε χρόνο στην κουζίνα και στην τραπεζαρία σας,

πιθανότατα θα θέλετε να προσφέρετε στους καλεσμένους σας ένα καλό

ποτήρι κρασί. Αυτή είναι μια καταπληκτική ιδέα για την αποθήκευσή του! 

ΒΗΜΑ 1
Κόψτε το ξύλο σε κομμάτια (για τη δική 

μας κατασκευή χρησιμοποιήσαμε 50 εκ. 

x 2 για εμπρός και πίσω και 25 εκ. x 2 για 

τα πλάγια) χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO,

το προσάρτημα οδηγού κοπής γραμμών και

κύκλων και το Κοπτικό Πολλαπλής Χρήσης.

Έτσι θα φτιάξετε τα τέσσερα κομμάτια ξύλου

που απαιτούνται για το πλαίσιο.

ΒΗΜΑ 2
Στο κομμάτι ξύλου που θα αποτελέσει την

εμπρός πλευρά του ραφιού, μαρκάρετε τα

σημεία στα οποία θα γίνουν οι εγκοπές για

τους λαιμούς των μπουκαλιών. Δημιουργήστε

ένα ρηχό ημικύκλιο πάνω στο οποίο θα

ακουμπάει ο λαιμός κάθε μπουκαλιού

χρησιμοποιώντας το Dremel 4000 με το

Στέλεχος Τριψίματος και την Ταινία Λείανσης

407 ή ένα κομμάτι χοντρού γυαλόχαρτου.

ΒΗΜΑ 3
Αγοράστε ξύλινες στρογγυλές ράβδους και

κόψτε τες σε δώδεκα ίσα κομμάτια μήκους

22 εκ. (δύο ανά μπουκάλι) με το Dremel TRIO

και το Κοπτικό Πολλαπλής Χρήσης. Πάρτε 

τα δύο κομμάτια ξύλου για την εμπρός και

την πίσω πλευρά και σημειώστε τα δώδεκα

σημεία στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι

στρογγυλές ράβδοι. Μαρκάρετε το ξύλο ανά

10 εκ. για την τοποθέτηση των μπουκαλιών.

Στο εσωτερικό κάθε μήκους 10 εκ., κάντε ένα

σημάδι στο 1,5 εκ. και ένα στα 8,5 εκ. Έτσι

μαρκάρετε τα κέντρα των θέσεων στις 

οποίες θα τοποθετηθούν οι στρογγυλές

ράβδοι. Βεβαιωθείτε ότι το βάθος από την

κάτω πλευρά του ξύλου έως το κέντρο των

στρογγυλών ράβδων είναι 1,5 εκ. 

ΒΗΜΑ 4
Χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO με την

κάθετη φρέζα διαμόρφωσης, φρεζάρετε 

το ξύλο μέχρι το μισό του βάθος για να

φτιάξετε τις οπές για τις στρογγυλές ράβδους.

Ρυθμίστε το βάθος με το ρυθμιζόμενο σκέλος

του TRIO. Να έχετε υπόψη ότι οι στρογγυλές

ράβδοι πρέπει να είναι αρκετά κοντά ώστε 

να κρατάνε με ασφάλεια τα μπουκάλια, 

αλλά όχι τόσο κοντά ώστε τα μπουκάλια 

να μπορούν να κυλάνε εύκολα μεταξύ των

ράβδων: περίπου 4 εκ. Λειάνετε τις άγριες

ακμές χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO με 

τις Ταινίες Λείανσης TR407. Στερεώστε τις

ράβδους χρησιμοποιώντας αρμόκολλα. Έτσι

κατασκευάσατε την εμπρός και πίσω πλευρά

και το πλέγμα για τα μπουκάλια κρασιού.

ΒΗΜΑ 5
Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κομμάτια 

ξύλου στις πλευρές του πλαισίου. Ανοίξτε

οπές-οδηγούς για να τοποθετήσετε τις

μεταλλικές γωνιές, στερεώστε τες με βίδες

25 χιλ. και ολοκληρώστε το ξύλινο πλαίσιο

χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO και το

Κοπτικό Πολλαπλής Χρήσης.

ΒΗΜΑ 6
Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι σας, βιδώστε

τη μεταλλική σχάρα στην κάτω πλευρά του

ξύλινου πλαισίου για να κρεμάτε τα ποτήρια.

ΒΗΜΑ 7
Βιδώστε τα άγκιστρα στις γωνίες της επάνω

πλευράς του ξύλινου πλαισίου. Κατόπιν

συνδέστε μεταλλική αλυσίδα στις τέσσερις

γωνίες του ραφιού για να το κρεμάσετε. 

Για να στερεώσετε το ράφι κρασιών στην

οροφή, μετρήστε απλώς τις θέσεις των

αγκίστρων, ανοίξτε τέσσερις τρύπες στην

οροφή, εισάγετε ούπα και βιδώστε τέσσερα

άγκιστρα. Κατόπιν κρεμάστε τις μεταλλικές

αλυσίδες στα βιδωτά άγκιστρα στην οροφή. 

ΒΗΜΑ 6
ΒΗΜΑ 7

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Κάντο μόνος σου/επισκευές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® TRIO™

• Dremel Κοπτικό Πολλαπλής Χρήσης

TR563, Κάθετη Φρέζα Διαμόρφωσης

TR654, Ταινίες Λείανσης TR407

• Dremel 4000® με Στέλεχος Τριψίματος

και Ταινία Λείανσης 407

• Ξύλο για το ράφι κρασιών και

στρογγυλές ξύλινες ράβδοι x 8

• Μεταλλική σχάρα για την τοποθέτηση

των ποτηριών κρασιού

• Γωνίες σύνδεσης

• Μεταλλική αλυσίδα για κρέμασμα 

του ραφιού από την οροφή

• Βιδωτά άγκιστρα x 8 (4 για το 

ράφι, 4 για να βιδωθούν σε ούπα 

στην οροφή)
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ΒΗΜΑ 1
Εισάγετε τη φρέζα διαμόρφωσης στο 

Dremel 300 και κατόπιν συνδέστε το στο

Προσάρτημα Πάγκου Διαμόρφωσης/

Φρεζαρίσματος. Το Προσάρτημα Πάγκου

Διαμόρφωσης/ Φρεζαρίσματος μετατρέπει

το Dremel 300 σε ένα εργαλείο πάγκου που

σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κοπές

υψηλής ακριβείας σε σταθερά στερεωμένα

κομμάτια ξύλου. Μ’ αυτό τον τρόπο μπορείτε

να ανοίξετε μια αυλάκωση κατά μήκος της

πίσω πλευράς του ραφιού, δημιουργώντας

μια εγκοπή για τη στήριξη του πίνακά σας, 

η οποία θα διασφαλίζει ότι δεν πρόκειται 

να γλιστρήσει προς τα εμπρός.

ΒΗΜΑ 2
Γυρίστε ανάποδα το ξύλο, μαρκάρετε τη

γραμμή και ρυθμίστε το Προσάρτημα Πάγκου

Διαμόρφωσης/Φρεζαρίσματος Dremel 

για το σωστό βάθος χρησιμοποιώντας τον

οδηγό. Κατόπιν δημιουργήστε την επιθυμητή

αυλάκωση κατά μήκος του ραφιού.

ΒΗΜΑ 3
Βάψτε το ράφι και αφήστε το να στεγνώσει.

ΒΗΜΑ 4
Βιδώστε τα στηρίγματα και κατόπιν το 

ράφι στον τοίχο, αφού ελέγξετε με ένα

αλφάδι ότι είναι επίπεδο.

Η σειρά προσαρτημάτων της Dremel

περιλαμβάνει οδηγό κοπής γραμμών και

κύκλων, προσάρτημα μίνι δισκοπρίονου, 

σετ αφαίρεσης τσιμεντοκονίας τοίχου 

και δαπέδου, σετ κοπής πλακιδίων τοίχου,

σετ κοπής πολλαπλής χρήσης, Πάγκο

Διαμόρφωσης/Φρεζαρίσματος, Προσάρτημα

Βυθιζόμενης Φρέζας, προσάρτημα ορθής

γωνίας, καθώς και προσάρτημα τροχίσματος

αλυσοπρίονου.

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΡΑΦΙΟΥ 
ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ

Τι θα λέγατε για ένα εντυπωσιακό ράφι το οποίο θα αναδεικνύει ένα

καλλιτεχνικό έργο που δημιούργησε ένας φίλος, εσείς ή κάποιο μέλος 

της οικογένειας; Φτιάχνεται γρήγορα, φθηνά και εύκολα, αλλά μπορεί 

σε απλό τοίχο να δείχνει αντάξιο μιας γκαλερί!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series

• Προσάρτημα Πάγκου

Διαμόρφωσης/Φρεζαρίσματος Dremel

231 με Φρέζα Διαμόρφωσης 650

• Ένα απλό κιτ για ξύλινο ράφι που 

θα αγοράσετε από ένα κατάστημα 

με υλικά για κατασκευές

• Ένα κουτί χρώμα με σατινέ φινίρισμα 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 3

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
Με τον πάγκο και τα πλακάκια της κουζίνας

ήδη τοποθετημένα γύρω από τον υπάρχοντα

νεροχύτη, γυρίστε ανάποδα τη λεκάνη του

νέου σας νεροχύτη λαχανικών επάνω στα

πλακάκια και μαρκάρετε την περιφέρειά της

με ένα απλό μολύβι. Προσέξτε αυτό να το

κάνετε περίπου μισό μέτρο μακριά από τον

υπάρχοντα νεροχύτη. Κατόπιν, σχεδιάστε το

εσωτερικό χείλος της λεκάνης, μετρώντας

πρώτα τη διάστασή του και σβήνοντας την

εξωτερική γραμμή.

ΒΗΜΑ 2
Κόψτε τον επενδυμένο με πλακάκια πάγκο

κατά μήκος της γραμμής που κάνατε με το

μολύβι χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO και

το κοπτικό πλακιδίων τοίχου. Μπορείτε να

δουλέψετε με ελεύθερο χέρι ή να προσθέσετε

τον οδηγό κοπής γραμμών και κύκλων του

TRIO, ο οποίος σας βοηθάει να κόβετε τέλειους

κύκλους (με μέγιστη ακτίνα 160 χιλ.). Κόψτε

το ξύλο που βρίσκεται από κάτω στην ίδια

γραμμή, όπως και προηγουμένως, αλλά αυτή

τη φορά χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO και

το Κοπτικό Καρβιδίου Πολλαπλής Χρήσης.

ΒΗΜΑ 3
Μαρκάρετε την περιφέρεια της βάσης 

της μπαταρίας επάνω στα πλακάκια, 

περίπου 15 εκ. μακριά από την τρύπα που

ανοίξατε για τη λεκάνη. Κατόπιν ανοίξτε

μέχρι κάτω και αυτή την μικρότερη τρύπα,

όπως προηγουμένως.

ΒΗΜΑ 4
Τοποθετήστε τη λεκάνη στη θέση της, αφού

πρώτα τοποθετήσετε διαφανή σιλικόνη κάτω

από το χείλος για να διασφαλίσετε ότι η λεκάνη

δεν θα έχει διαρροές. Κατόπιν, τοποθετήστε τη

νέα μπαταρία στη θέση της. Κλείστε το γενικό

διακόπτη του νερού και κάντε τη σύνδεση στην

παροχή νερού των υπαρχόντων μπαταριών.

Χρησιμοποιώντας ένα T, δημιουργήστε μια νέα

παροχή για τη νέα σας μπαταρία. Ή, καλέστε

έναν υδραυλικό να σας το κάνει!

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Είτε διοργανώνετε κάποιο πάρτι Σάββατο βράδυ για μερικούς φίλους, 

είτε μια οικογενειακή βραδιά με πίτσα και εργασία στο σπίτι, το σημείο

συγκέντρωσης σε τέτοιες περιστάσεις είναι η κουζίνα. Προσθέστε μια

λεκάνη (γούρνα) για το πλύσιμο λαχανικών, στην οποία μπορεί κάποιος 

να βοηθάει όποιον μαγειρεύει. Αργότερα, γεμίστε την με πάγο και

χρησιμοποιήστε την για το κρύωμα των ποτών ή ως βάση για την

τοποθέτηση των θαλασσινών σας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® TRIO™ με τον Οδηγό 

Κοπής Γραμμών και Κύκλων, το

Κοπτικό Πλακιδίων Τοίχου TR562 

και το Κοπτικό Καρβιδίου Πολλαπλής

Χρήσης TR563

• Ανοξείδωτη λεκάνη 

(γούρνα) λαχανικών

• Μπαταρία κουζίνας, π.χ. 

μονός μείκτης

• Σφραγιστικό σιλικόνης

• Αποχέτευση για τη λεκάνη

• Σωληνώσεις για σύνδεση στο 

δίκτυο παροχής νερού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ 
ΣΕ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ

Δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά τα κλειδιά σας; Τα μέλη της οικογένειάς

σας τρέχουν γύρω-γύρω ψάχνοντας για τα κλειδιά τους λίγο πριν βγουν

έξω; Ψάχνατε τα κλειδιά της πίσω πόρτας για ώρες; Γλιτώστε από το 

άγχος και φτιάξτε μια οικονομική κλειδοθήκη για τα κλειδιά όλων – 

μετά, το μόνο που χρειάζεται είναι να θυμάστε να την χρησιμοποιείτε!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series

• Dremel® Προσάρτημα 

Βυθιζόμενης Φρέζας 335 και 

Φρέζα Διαμόρφωσης 650

• Συναρμολογούμενη κλειδοθήκη

• Κλειδαριά

• Μικρά μπρούτζινα άγκιστρα 

για κλειδιά

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Εισάγετε τη Φρέζα Διαμόρφωσης στο Dremel

300 Series και συνδέστε το στο Προσάρτημα

Βυθιζόμενης Φρέζας. Αυτό μετατρέπει το

εργαλείο Dremel σε μια βυθιζόμενη φρέζα

για το κόψιμο κύκλων και οποιωνδήποτε

άλλων σχημάτων χρειάζεστε. Κατόπιν πάρτε

την κλειδοθήκη που αγοράσατε και

συναρμολογήστε την.

ΒΗΜΑ 2
Σημειώστε το σχήμα της τρύπας για την

κλειδαριά μαρκάροντας περιμετρικά της 

και χρησιμοποιήστε το Προσάρτημα

Βυθιζόμενης Φρέζας Dremel για να

δημιουργήσετε μια κοιλότητα για την εισαγωγή

της κλειδαριάς στην πόρτα της κλειδοθήκης.

Κατόπιν τοποθετήστε την κλειδαριά. 

ΒΗΜΑ 3
Μαρκάρετε τις θέσεις για τα μπρούτζινα

άγκιστρα μέσα στην κλειδοθήκη και κατόπιν

βιδώστε απλώς τα άγκιστρα. Τελειώσατε!

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΗΠΟΥ

Όσο είναι ακόμη αρκετά ζεστά για να μπορείτε να τρώτε έξω, βεβαιωθείτε

ότι οι παλιές μεταλλικές καρέκλες και το τραπέζι του κήπου σας δείχνουν

τέλεια. Η αποκατάστασή τους είναι εύκολη με ένα φρέσκο χέρι χρώμα και 

θα έχετε χαρίσει στον εαυτό σας ένα ολόκληρο νέο σετ επίπλων κήπου. Είναι

βέβαιο ότι θα συνεχίσετε να τρώτε στον κήπο για ένα-δύο μήνες ακόμη! 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 8200

• Στέλεχος SpeedClic™ SC402

• Λειαντικά Φινιρίσματος 

SpeedClic™ 511S, 512S

• Λειαντικές Βούρτσες Περιποίησης

SpeedClic™ 471S, 472S, 473S

• Δίσκος Τροχίσματος Από Οξείδιο

Αργιλίου 541

• Συρματόβουρτσα ή προσάρτημα

συρματόβουρτσας για τρυπάνι

• Αστάρι μετάλλων

• Χρώμα μετάλλων

• Πινέλο ή πιστόλι βαφής, εάν έχετε

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Τρίψτε ολόκληρη την επιφάνεια των καρεκλών

(και του τραπεζιού) χρησιμοποιώντας μια

χοντρή συρματόβουρτσα χειρός για να

βελτιώσετε την πρόσφυση του νέου χρώματος.

Εναλλακτικά, εάν έχετε ένα μεγάλο ηλεκτρικό

εργαλείο με μεγάλη λειαντική βούρτσα, 

η δουλειά σας θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. 

Αυτό θα βοηθήσει επίσης στο ξεφλούδισμα 

του σαθρού χρώματος, θα αποκαλύψει 

τυχόν περιοχές με σκουριά γύρω από 

βίδες, για παράδειγμα, και θα σας δώσει 

τη δυνατότητα να καθαρίσετε τη μούχλα 

ή τα βρύα, εάν υπάρχουν.

ΒΗΜΑ 2
Στη συνέχεια, πάρτε το Dremel 8200

μπαταρίας και συνδέστε το Στέλεχος

SpeedClic με τα Λειαντικά Φινιρίσματος

SpeedClic Λεπτής/Μεσαίας/Χοντρής

Κόκκωσης, για λείανση επίπεδων επιφανειών,

ή τις Λειαντικές Βούρτσες Περιποίησης

SpeedClic που ακολουθούν τις σκαλιστές 

ή ανάγλυφες επιφάνειες και λειαίνουν

μαλακά. Λειάνετε προσεκτικά τα όρια των

μικρών ξεφλουδισμένων περιοχών από 

τις οποίες έχουν φύγει κομμάτια χρώματος.

Ελέγξτε για σκουριά, καθαρίζοντας και

λειαίνοντάς την με το Dremel 8200 και το

Δίσκο Τροχίσματος από Οξείδιο Αργιλίου.

Αυτή η διαδικασία θα σας δώσει τελικά για

βάψιμο μια απόλυτα ομαλή επιφάνεια.

ΒΗΜΑ 3
Ασταρώστε τις προβληματικές περιοχές

χρησιμοποιώντας αστάρι μετάλλων.

ΒΗΜΑ 4
Βάψτε με πινέλο ή σπρέι, χρησιμοποιώντας

χρώμα μετάλλων σε μια όμορφη απόχρωση.

Εμείς επιλέξαμε ένα εντυπωσιακό

γαλαζοπράσινο για να ταιριάζει με τα 

νέα ‘φωτεινά’ χρώματα που είναι φέτος 

στη μόδα για τους κήπους – και, θαύμα,

έχετε ένα ‘νέο’ σετ επίπλων κήπου για τα

χαλαρά γεύματά σας τα Σαββατοκύριακα 

στο γλυκό φως του ήλιου.

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 3
ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΜΩΣΑΪΚΟ

Εάν το ξύλινο τραπέζι του κήπου σας δείχνει φθαρμένο και

ταλαιπωρημένο και δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα για να αγοράσετε

ένα άλλο, ανακαινίστε το φτιάχνοντας εξ αρχής ή συντηρώντας μια

επιφάνεια από μωσαϊκό και περνώντας το ένα χέρι χρώμα! Οι σαλάτες

στην πίσω αυλή θα δείχνουν αμέσως νοστιμότερες!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series

• Dremel® Σετ Αφαίρεσης

Τσιμεντοκονίας Τοίχου και Δαπέδου

568 με Φρέζα για Απομάκρυνση

Τσιμεντοκονίας/Σοβά 569

• Τσιμεντοκονία

• Σφουγγάρι

• Καθαρό στεγνό πανί

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Εισάγετε τη φρέζα για απομάκρυνση

τσιμεντοκονίας στο Dremel 300 και

τοποθετήστε το στο Προσάρτημα Αφαίρεσης

Τσιμεντοκονίας Τοίχου και Δαπέδου Dremel,

που απομακρύνει έξυπνα την τσιμεντοκονία

μεταξύ των πλακιδίων τοίχου και δαπέδου.

Ξεκινήστε να καθαρίζετε την τσιμεντοκονία

μεταξύ των ψηφίδων του μωσαϊκού.

ΒΗΜΑ 2
Συνεχίστε αυτή την εργασία μέχρι να

αφαιρεθεί όλη η βρόμικη τσιμεντοκονία.

Κατόπιν ξεκινήστε τη διαδικασία

ξαναγεμίσματος των αρμών χρησιμοποιώντας

υλικό πλήρωσης ή σφράγισης αρμών.

ΒΗΜΑ 3
Σκουπίστε με σφουγγάρι για να αφαιρέσετε

το πλεονάζον υλικό πλήρωσης αρμών 

από την επιφάνεια του μωσαϊκού. Αφήστε 

το να στεγνώσει και κατόπιν γυαλίστε την

επιφάνεια ώστε να αποκτήσει λάμψη.

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
Η Dremel έχει φροντίσει ώστε η αλλαγή

εξαρτημάτων στο εργαλείο Dremel 300 

να είναι πραγματικά γρήγορη και εύκολη.

Απαιτείται μόνο ένα στέλεχος για τα

εξαρτήματα SpeedClic, χωρίς να χρειάζονται

κλειδιά ή βίδες! Τραβήξτε απλώς το στέλεχος

με το ελατήριο, στρέψτε και ασφαλίστε με

ένα κλικ για αλλαγή των εξαρτημάτων χωρίς

κλειδί, σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα,

χάρη στο μοναδικό σχήμα και την τεχνολογία

του μεταλλικού τμήματος. Συνδέστε το

Dremel 300 Series με το Στέλεχος SpeedClic

στο Δίσκο Κοπής Μετάλλου SpeedClic 

38 χιλ. Κατόπιν κόψτε το μέταλλο για να

τοποθετήσετε το βαμμένο ξύλινο δίσκο 

2,5 εκ. κάτω από το ύψος του δίσκου. 

Αυτό θα αποτρέψει το σάπισμα της 

βάσης του ξύλινου δίσκου όταν ποτίζετε 

τα μυρωδικά σας. Λειάνετε τις ακμές

χρησιμοποιώντας το Dremel 300 και το

Λειαντικό Φινιρίσματος SpeedClic.

ΒΗΜΑ 2
Εφαρμόστε ταινία μασκαρίσματος κάτω

ακριβώς από την επάνω ακμή του δίσκου και

κατόπιν εφαρμόστε διαφανές σφραγιστικό

στην επάνω ακμή και στις γωνίες που κόπηκε

το μέταλλο για να διασφαλίσετε ότι δεν 

θα υπάρχουν διαρροές όταν ποτίζετε.

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε τις πήλινες γλάστρες με τα

μυρωδικά σας μέσα στον επενδυμένο με

μέταλλο ξύλινο δίσκο σας και ποτίστε τα.

ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ 
ΓΙΑ ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΜΥΡΩΔΙΚΑ

Θέλετε να έχετε φρέσκα μυρωδικά για τα φαγητά σας; Είναι πανεύκολο 

να φτιάξετε έναν όμορφο δίσκο με μυρωδικά που θα μπορείτε να 

ποτίζετε ξανά και ξανά, με κόστος πολύ μικρότερο απ’ ότι εάν αγοράζατε

έναν έτοιμο δίσκο!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 300 Series

• Εξαρτήματα Dremel: Στέλεχος

SpeedClic SC402, Δίσκος Κοπής

Μετάλλου SpeedClic SC456, Λειαντικό

Φινιρίσματος SpeedClic™ 512S

• Λεπτό φύλλο μετάλλου

• Βαμμένος ξύλινος δίσκος

• Μυρωδικά σε πήλινες γλάστρες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

Κάντο μόνος σου/επισκευές



96



97

ΒΗΜΑ 1
Ασταρώστε το παγκάκι σας και βάψτε 

το μαύρο χρησιμοποιώντας χρώμα για

εξωτερικούς χώρους.

ΒΗΜΑ 2
Με ένα μολύβι, σημειώστε πάνω στο παγκάκι

θέσεις για την τοποθέτηση των ασημί

γυαλιστερών ψηφίδων, σε ευθεία γραμμή πάνω

στα μπράτσα και στο εμπρός και πίσω τμήμα.

ΒΗΜΑ 3
Κατόπιν ανοίξτε κοιλότητες

χρησιμοποιώντας το εργαλείο μπαταρίας

Dremel 8200, τη Φρέζα Διαμόρφωσης

Dremel 654 και το Προσάρτημα Βυθιζόμενης

Φρέζας Dremel 335, ρυθμισμένο για βάθος

ελαφρώς μεγαλύτερο από το ύψος των

ψηφίδων. 

ΒΗΜΑ 4
Λειάνετε χρησιμοποιώντας το εργαλείο

μπαταρίας Dremel 8200, το Στέλεχος

SpeedClic SC402 και τα Λειαντικά

Φινιρίσματος Μεσαίας και Λεπτής Κόκκωσης

511S/512S με την Μαλακή Λαβή Dremel 

για ευκολότερο κράτημα.

ΒΗΜΑ 5
Στη συνέχεια εισάγετε ασημί γυαλιστερές

ψηφίδες ή ψηφίδες καθρέφτη με σχήμα

διαμαντιού και κολλήστε τες στη θέση τους

χρησιμοποιώντας το Dremel Glue Gun 930

και διαφανή κόλλα 7 χιλ. Γεμίστε γύρω από

τα άκρα με υλικό πλήρωσης (στόκο) γενικής

χρήσης, ελαφρώς πάνω από την επιφάνεια

του ξύλου, και κατόπιν χρησιμοποιήστε τα

λειαντικά φινιρίσματος όπως παραπάνω για

να απομακρύνετε το πλεονάζον υλικό. 

Συνεχίστε μέχρι να ολοκληρώσετε το μοτίβο.

Βάψτε χρησιμοποιώντας μαύρο χρώμα.

ΦΥΤΕΜΑ
Προσθέστε στην αυλή σας πυξούς 

(πυξάρι η τσιμισίρι), διαμορφωμένους 

σαν έλικες. Δημιουργήστε το ελικοειδές

σχήμα χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο

διαμόρφωσης κινούμενο γύρω από μια

ατσάλινη ράβδο τοποθετημένη στο κέντρο

της γλάστρας, κουρεύοντας σταδιακά το

φυτό στο επιθυμητό σχήμα. 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΜΕ 
ΨΗΦΙΔΩΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

Δώστε στην αυλή ή στο μικρό κήπο σας λίγο από το άρωμα ενός 

νέου τύπου πολυτέλειας, με μια θεατρική νότα που αντισταθμίζει την

τραχύτητα του αστικού περιβάλλοντος. Πάρτε ένα μαύρο παγκάκι 

κήπου, ενσωματώστε ψηφίδες καθρέφτη και ασημί λαμπερές χάντρες 

και τοποθετήστε το σε μια όμορφη γωνιά. Με αντιθέσεις διαφανών και

αδιαφανών φορμών, σ’ αυτό το κομμάτι η εξαιρετική ομορφιά υπερισχύει

του μοντερνισμού. Σίγουρα, ένα εντυπωσιακό στοιχείο για μια μικρή αυλή!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel 8200

• Dremel Glue Gun 930

• Ασημί γυαλιστερές ψηφίδες και

ψηφίδες καθρέφτη με σχήμα

διαμαντιού

• Παγκάκι κήπου

• Μαύρο χρώμα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 4
ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 5

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΧΑΡΑΞΗ ΜΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ
ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μια όμορφα σκαλισμένη πινακίδα με το όνομα ή τον αριθμό της 

οδού μπορεί να προσδώσει αίγλη και κύρος στο σπίτι σας, κάνοντάς 

το ακόμη πιο ελκυστικό!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® TRIO™ με Κοπτικό Πολλαπλής

Χρήσης TR563, Ταινία Λείανσης TR407

και Φρέζα Στρογγύλευσης Γωνιών

TR615, Κάθετη Φρέζα Διαμόρφωσης

TR654 και Φρέζα Φάσας TR618

• Dremel® 8200 με Μαλακή Λαβή,

Στέλεχος SpeedClic SC402 και

Λειαντικά Φινιρίσματος

Μέτριας/Λεπτής Κόκκωσης SpeedClic

511S, 512S

• Σύστημα σφικτήρων πάγκου εργασίας

• Χρώμα: αστάρι, υπόστρωμα,

επίστρωμα, χρώμα που κάνει αντίθεση

για τα γράμματα/αριθμούς

• Δύο βίδες και ούπα (βύσματα)

• Πινέλο ζωγραφικής

• Ένα κομμάτι λεπτό γυαλόχαρτο

ΒΗΜΑ 3

ΒΗΜΑ 4

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Κόψτε ένα κομμάτι πευκόξυλο 14 εκ. επί 

35 εκ. για την πινακίδα με το όνομα ή τον

αριθμό οδού του σπιτιού σας χρησιμοποιώντας

το Dremel TRIO και το Κοπτικό Πολλαπλής

Χρήσης. Λειάνετε και διαμορφώστε τις άγριες

ακμές χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO με το

Στέλεχος Τριψίματος και την Ταινία Λείανσης.

Προσθέστε μια διακοσμητική καμπύλη στην

ακμή χρησιμοποιώντας το Dremel TRIO με 

τη Φρέζα Στρογγύλευσης Γωνιών.

ΒΗΜΑ 2
Πάρτε ένα κομμάτι χαρτόνι και ένα στένσιλ

από ένα κατάστημα ειδών ζωγραφικής και

χειροτεχνίας, κόψτε το όνομα ή τον αριθμό

για το σπίτι σας και αποτυπώστε τα στην

ξύλινη πλάκα.

ΒΗΜΑ 3
Ρυθμίστε το Dremel TRIO στο επιθυμητό βάθος

κοπής και χαράξτε τους αριθμούς ή το όνομα

μέσα στις γραμμές που σχεδιάσατε με το

μολύβι χρησιμοποιώντας την κάθετη φρέζα

διαμόρφωσης. Στο δικό μας παράδειγμα, οι

αριθμοί έχουν ύψος 9,4 εκ. x αναλογικό πλάτος

και βάθος 3 χιλ. Στερεώστε με έναν σφικτήρα

έναν χάρακα πάνω από το κομμάτι που

δουλεύετε, παράλληλο προς μια ευθεία γραμμή

του κομματιού, για να τον χρησιμοποιήσετε 

ως οδηγό κατά το φρεζάρισμα.

ΒΗΜΑ 4
Λειάνετε τις άγριες ακμές και την επιφάνεια 

των φρεζαρισμένων αριθμών χρησιμοποιώντας

ένα κομμάτι λεπτό γυαλόχαρτο – ή, μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε το Dremel 8200 με τη

Μαλακή Λαβή, το Στέλεχος SpeedClic και τα

Λειαντικά Φινιρίσματος SpeedClic.

ΒΗΜΑ 5
Ανοίξτε μια τρύπα στ’ αριστερά και μια 

στα δεξιά της πλάκας για να την αναρτήσετε. 

Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε 

το Dremel TRIO με το Κοπτικό Καρβιδίου

Πολλαπλής Χρήσης και κατόπιν φρεζάρετε

την τρύπα για το χώνεμα της βίδας

χρησιμοποιώντας τη Φρέζα Φάσας.

ΒΗΜΑ 6
Προετοιμάστε την πλάκα με ένα χέρι αστάρι

και ένα χέρι υπόστρωμα και κατόπιν βάψτε

ολόκληρη την πλάκα με ένα χρώμα για

εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στις

καιρικές συνθήκες. Βάψτε τα γράμματα 

ή τους αριθμούς σε ένα χρώμα που κάνει

αντίθεση, χρησιμοποιώντας χρώμα για

εξωτερικούς χώρους και ένα πινέλο

ζωγραφικής. Βιδώστε την στον τοίχο.

ΒΗΜΑ 5

ΒΗΜΑ 6

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΤΥΠΗΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΥΔΙ ΤΟΥ ΦΤΕΡΟΥ

Θέλετε να εξαφανίσετε τα χτυπήματα και τη σκουριά από το αυτοκίνητό

σας; Στη δική μας περίπτωση το πρόβλημα ήταν στο φρύδι του φτερού,

όπου ένας λάθος υπολογισμός κατά το παρκάρισμα είχε σαν αποτέλεσμα

μια γρατζουνιά μέσα στο γκαράζ. Είχε μείνει επίσης χωρίς φροντίδα για

δύο χρόνια, με αποτέλεσμα η βροχή και οι καιρικές συνθήκες να

χειροτερέψουν την κατάσταση. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 8200

• Πολυσφικτήρας (Ταχυτσόκ) Dremel

4486, Πέτρα Τροχίσματος Dremel

8175, Συρματόβουρτσα από

Ανθρακούχο Χάλυβα 428

• Εφημερίδα

• Ταινία μασκαρίσματος

• Στόκος

• Αστάρι μετάλλων για αυτοκίνητα

• Σπρέι χρώματος με τον εργοστασιακό

κωδικό του αυτοκινήτου

• Τάκος λείανσης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Αυτή είναι μια γρήγορη και απλή επισκευή 

που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας, με απτά

αποτελέσματα στην όψη του αυτοκινήτου σας –

γλιτώνοντας το κόστος του συνεργείου! Αρχικά

ισιώστε το βαθούλωμα, χρησιμοποιώντας 

έναν λοστό τοποθετημένο κάτω από το 

φτερό, ακριβώς στο χειρότερο σημείο του

βαθουλώματος, για να επαναφέρετε το μέταλλο

στο αρχικό του σχήμα. Κατόπιν ξεκινήστε 

την αφαίρεση της σκουριάς τρίβοντας με το 

Dremel 8200 και την Πέτρα Τροχίσματος,

χρησιμοποιώντας τον Πολυσφικτήρα για 

να εναλλάσσεστε γρήγορα μεταξύ των

εξαρτημάτων, μέχρι να φανεί το γυμνό μέταλλο.

ΒΗΜΑ 2
Τρίψτε την περιοχή γύρω από τη σκουριά με

το Dremel 8200 και τη συρματόβουρτσα από

ανθρακούχο χάλυβα για να αφαιρέσετε όσο

χρώμα ξεφλουδίζει και λειάνετε την περιοχή

μέχρι να γίνει απόλυτα ομαλή.

ΒΗΜΑ 3
Περάστε ένα στρώμα στόκου πάνω από την

περιοχή επισκευής.

ΒΗΜΑ 4
Τρίψτε ολόκληρη την περιοχή με τάκο

λείανσης, όπου η επιφάνεια δεν είναι

απόλυτα επίπεδη. Μην χρησιμοποιήσετε 

το Dremel σας γι’ αυτή τη δουλειά, γιατί 

θα κάνετε γραμμές στην επιφάνεια. 

ΒΗΜΑ 5
Κολλήστε με ταινία χαρτί συσκευασίας 

ή εφημερίδες γύρω από την περιοχή που 

θα ασταρώσετε. Περάστε στην περιοχή 

τρία χέρια ασταριού για αυτοκίνητα. Αφήστε

κάθε χέρι αστάρι να στεγνώσει για 10 λεπτά

πριν περάσετε το επόμενο χέρι. Αφήστε το

αστάρι να στεγνώσει για 24 ώρες. Κατόπιν

βάψτε με το κατάλληλο σπρέι χρώματος.

Αφήστε το να στεγνώσει και να σκληρύνει 

σε ένα προφυλαγμένο μέρος για 48 ώρες,

χωρίς να ακουμπήσετε, να σκουπίσετε 

ή να ξύσετε το αυτοκίνητο. 

ΒΗΜΑ 5ΒΗΜΑ 3
ΒΗΜΑ 4

Κάντο μόνος σου/επισκευές

Η χρήση του Πολυσφικτήρα Dremel μπορεί

να κάνει τη δουλειά σας πιο γρήγορη όταν

αλλάζετε εξαρτήματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
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ΒΗΜΑ 1
ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μια μπαταρία μπορεί να διαβρωθεί εύκολα, γεγονός το οποίο επιδρά 

στη λειτουργία της. Ο καθαρισμός της απαιτεί μόνο πέντε λεπτά και είναι

μια δουλειά για την οποία, πραγματικά, δεν χρειάζεστε τη βοήθεια του

συνεργείου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να συγκεντρώσετε τα υλικά που

αναφέρονται παρακάτω και κατόπιν να ακολουθήσετε τις οδηγίες μας. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 8200 με Συρματόβουρτσα

από Ανοξείδωτο Χάλυβα 531

• Γάντια

• Λευκό ξύδι

• Μικρή λεκάνη

• Στικ με βαμβάκι (μπατονέτες)

• Βραστό νερό

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Φορέστε τα γάντια σας. Τα αλκαλικά διαβρωτικά

άλατα της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσουν

εγκαύματα στο δέρμα, γι’ αυτό είναι σημαντικό

να κρατάτε καλυμμένα τα χέρια σας. Στη

συνέχεια, αφαιρέστε τη μπαταρία από το

αυτοκίνητο. Χύστε μια μικρή ποσότητα λευκού

ξυδιού στη λεκάνη σας. Βουτήξτε το στικ με 

το βαμβάκι στο ξύδι και τρίψτε το πάνω στη

διαβρωμένη περιοχή. Το ξύδι θα διαλύσει 

το μεγαλύτερο μέρος της διάβρωσης.

Επαναλάβετε μέχρι να φύγει η διάβρωση. 

Ή, χύστε απλώς βραστό νερό πάνω στην επάνω

πλευρά της μπαταρίας και καθαρίστε την.

ΒΗΜΑ 2
Για να απαλλαγείτε από την υπόλοιπη

διάβρωση και να καθαρίσετε τέλεια τους

ακροδέκτες για τη μπαταρία στο αυτοκίνητό

σας, χρησιμοποιήστε το Dremel 8200 με τη

Συρματόβουρτσα από Ανοξείδωτο Χάλυβα.

Χρησιμοποιήστε μέγιστη ταχύτητα 15.000 σαλ.

ΒΗΜΑ 3
Κατόπιν, πάρτε ξανά το Dremel 8200 με τη

Συρματόβουρτσα από Ανοξείδωτο Χάλυβα και

στρέψτε την προσοχή σας στους πόλους της

μπαταρίας για να βελτιώσετε την επαφή που

κάνουν με τους ακροδέκτες του αυτοκινήτου.

Πολλές φορές, η αιτία για την οποία δεν

ξεκινούν τα αυτοκίνητα το χειμώνα είναι 

οι διαβρωμένοι πόλοι, ένα πρόβλημα για 

το οποίο δεν χρειάζεται αντικατάσταση της

μπαταρίας. Γι’ αυτό, καλή ιδέα είναι να

ελέγχετε την κατάσταση των πόλων περίπου

όταν είναι καιρός για το ετήσιο σέρβις, 

ή στην αρχή και στο τέλος του χειμώνα.

ΒΗΜΑ 4
Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στο

αυτοκίνητό σας και συνδέστε τους

ακροδέκτες στη μπαταρία χρησιμοποιώντας

ένα γαλλικό κλειδί. 

ΒΗΜΑ 4

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΒΗΜΑ 1
Εφαρμόστε στην προβληματική περιοχή

υγρό για την αφαίρεση των λιπαρών ουσιών

και του κεριού πριν από το βάψιμο, για 

να απομακρύνετε το κερί από τη βαφή 

του δικού σας και του άλλου αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε ένα ύφασμα ή μια πετσέτα

για να εφαρμόσετε το υγρό, τρίβοντας

επιμελώς. Όπως βλέπετε, φεύγει εύκολα,

αποκαλύπτοντας τις γρατζουνιές από κάτω.

ΒΗΜΑ 2
Καθαρίστε τις γρατζουνιές χρησιμοποιώντας το

Dremel 8200 με το Στέλεχος SpeedClic και τη

Λειαντική Βούρτσα SpeedClic, μετακινώντας το

κατά μήκος της γρατζουνιάς για να αφαιρέσετε

τους ρύπους και να καθαρίσετε τα ψήγματα

χρώματος που ξεφλουδίζουν. Συνιστάται να

χρησιμοποιήσετε ταχύτητα 15.000 σαλ.

ΒΗΜΑ 3
Μασκάρετε γύρω από την προβληματική

περιοχή με χαρτί συσκευασίας ή εφημερίδες,

ψεκάστε αστάρι και κατόπιν βάψτε την

προβληματική περιοχή χρησιμοποιώντας το

σπρέι χρώματος με τον εργοστασιακό κωδικό

του αυτοκινήτου. Αφήστε το πρώτο χέρι να

στεγνώσει και κατόπιν εφαρμόστε ένα ή δύο

χέρια ακόμη, όπως απαιτείται. Αφήστε να

στεγνώσει και μετά εφαρμόστε ένα στρώμα

βερνικιού και κεριού, ανάλογα με το υπάρχον

φινίρισμα του χρώματος του αυτοκινήτου. 

ΒΗΜΑ 2

ΒΗΜΑ 3

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΩΝ 
ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ

Εάν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας στο δρόμο, ίσως κάποια μέρα

κατεβήκατε να το πάρετε για να πάτε στη δουλειά και ανακαλύψατε

μικρές γρατζουνιές και υπολείμματα χρώματος στα περιβλήματα των

καθρεφτών, που έγιναν από άλλα αυτοκίνητα! Όσο ενοχλητικό κι αν 

είναι αυτό, τόσο εύκολο και γρήγορο είναι να κάνετε ξανά το αυτοκίνητό

σας να δείχνει σαν καινούργιο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

• Dremel® 8200

• Στέλεχος SpeedClic™ SC402 και

Λειαντική Βούρτσα Περιποίησης

SpeedClic 473S

• Υγρό αφαίρεσης λιπαρών

ουσιών/κεριού

• Ύφασμα ή πετσέτα

• Αστάρι μεταλλικής βαφής σε σπρέι

• Σπρέι χρώματος με τον εργοστασιακό

κωδικό του αυτοκινήτου

• Γυαλιστικό και κερί αυτοκινήτων

• Χαρτί συσκευασίας ή εφημερίδες

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1

Κάντο μόνος σου/επισκευές
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η Dremel® θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους παρακάτω συντελεστές:

Δημόσιες σχέσεις, δημιουργικό και καλλιτεχνική διεύθυνση
Sally Fearfield από την Starfish Communications.

Ταλαντούχα σχεδιαστική ομάδα
Nick Birch, Stef Stefaniuk και Neil Rigby από την www.white-space.co.uk

Δημιουργικοί φωτογράφοι
Debbie Patterson. Chris Coggins και Dan Fox, ο βοηθός του από την Packshot Factory. 

Joe Giacomet από την Peartree Digital.

Εμπνευσμένοι τεχνίτες
Sarah Beaman, Jill Alblas, Emma Hardy και Jane Kharade.

Επαγγελματίες κατασκευών και επισκευών αυτοκινήτων
Alex Hayter, Bob Clayton και Des Weight.

Και τα μοντέλα που ομόρφυναν το βιβλίο μας
Emily Richards, Zoe Harrison και Freya Berry, καθώς και ο πράκτορας της Freya, Stevie από 

την Models Plus.

Χωρίς να ξεχνάμε αυτές τις αξιαγάπητες μητέρες
Emma Hardy, Julie Hailey, Sam Sullivan και Elspeth Thompson, που μας δάνεισε τα όμορφα

παιδιά της για φωτογράφηση: Harvey Hailey-Wiltshire, Ned Hailey-Ray, Mary Wilson, 

Grace και Rosie Sullivan και Betty Dahl.

Και όλους τους άλλους ανθρώπους που συνέβαλαν δανείζοντάς μας τα σπίτια, τους κήπους και τις

αυλές τους για σκηνικά και τα υπάρχοντά τους για υποστήριξη. Τους ανθοπώλες και τα φυτώρια

που μας βοήθησαν να “ντύσουμε” τα σκηνικά μας, τους μακιγιέρ και τους κομμωτές και κάθε άλλον.

Είμαστε ευγνώμονες σε όλους για την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους κατά τη δημιουργία

αυτού του βιβλίου
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ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
DREMEL®
Όλα τα εργαλεία, τα εξαρτήματα και τα προσαρτήματα Dremel που

χρησιμοποιούνται σ’ αυτό το βιβλίο είναι διαθέσιμα σε καταστήματα

κατασκευών, “κάντο μόνος σου” και ειδών χόμπι και χειροτεχνίας, καθώς και

μέσω διαδικτύου. Για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τις εργασίες και την

προμήθεια των προϊόντων, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.dremel.com

Στη συνέχεια αναφέρονται τα εργαλεία Dremel που χρησιμοποιούνται 

σ’ αυτό το βιβλίο, για να σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε τι χρειάζεστε

κατά την παραγγελία τους.

Dremel 300 Series Dremel 4000 Dremel 7700

Dremel 8200 Dremel Engraver Dremel Hobby Glue Gun 930

Dremel Trio™ Dremel VersaFlame™ Dremel VersaTip™

Το Βιβλίο έμπνευσης της Dremel
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ΠΑΤΡΟΝ

Χριστουγεννιάτικες κάρτες, ετικέτες και περιτύλιγμα δώρων

Διακοσμημένα ξύλινα σπιτάκια πουλιών για το στολισμό του δέντρου

Εμπρός/πίσω

Κόψτε ξύλο 2 x 2 χιλ.

Στέγη

Κόψτε ξύλο 1 x 3 χιλ.

Στέγη

Κόψτε ξύλο 1 x 3 χιλ.

Βάση

Κόψτε ξύλο 1 x 3 χιλ.

Πλευρές

Κόψτε ξύλο 2 x 2 χιλ.
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Σημειώσεις κοπής για τις 
μαριονέτες

Πριγκίπισσα

Κεφάλι Ξύλινη μπάλα 50 χιλ.

Σώμα Ξύλο 15 χιλ.

Πόδια Ξύλο 12 χιλ.

Χέρια Ξύλο 6 χιλ.

Λαιμός Ράβδος 12 χιλ.

Επάνω τμήμα χεριών Ράβδος 15 χιλ.

Κάτω τμήμα χεριών Ράβδος 12 χιλ.

Επάνω τμήμα ποδιών Ράβδος 20 χιλ.

Κάτω τμήμα ποδιών Ράβδος 18 χιλ.

Δράκος

Κεφάλι Ξύλο 15 χιλ.

Σώμα Ξύλο 15 χιλ.

Πόδια Ξύλο 12 χιλ.

Χέρια Ξύλο 6 χιλ.

Λαιμός Ράβδος 8 χιλ.

Επάνω τμήμα χεριών Ράβδος 15 χιλ.

Κάτω τμήμα χεριών Ράβδος 12 χιλ.

Επάνω τμήμα ποδιών Ράβδος 20 χιλ.

Κάτω τμήμα ποδιών Ράβδος 18 χιλ.

Χριστουγεννιάτικο παράθυρο με νιφάδες

Μεγεθύνετε ή μικρύνετε, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

Μαριονέτες Πριγκίπισσας και Δράκου 

Το Βιβλίο έμπνευσης της Dremel
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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