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1. 1 głowa do stylizacji
2. 1 zacisk
3. 1 szczotka
4. 1 grzebień
5. 8 szerokich wsuwek
6. 8 wąskich wsuwek
7. 2 duże gumki do włosów
8. 30 małych gumeczek do włosów
9. 3 płaskie rzepy
10. 1 gumka do koka
11. 1 opaska w kwiaty
12. 1 spinka z koralikami
13. 2 kosmyki farbowanych włosów
14. 1 elastyczna gumka
15. 1 gumka z kokardką



3. Włóż drążek zacisku do szyi.

4. Przykręć zacisk do stołu, aby głowa trzymała się w miejscu.

5. Poluzuj górny pierścień, abyś mogła obracać 
głową w trakcie stylizacji.

Nie używaj ciepła na głowie do stylizacji. 



1. Podnieś pasmo włosów po jednej stronie głowy,  następnie doczep kosmyk 
sztucznych włosów.
2. Weź dużą elastyczną gumkę i zrób koński ogon.

3. Weź różowy kosmyk i owiń go wokół wiązania.

4. Zabezpiecz fryzurę szerokimi wsuwkami.



1. Załóż opaskę w kwiaty na szyję, tak aby włosy 
znajdowały się nad nią.

2. Podnieś opaskę, aby znalazła się na głowie.
Odgarnij włosy.

1. Zwiąż gumką połowę włosów, użyj grzebienia 
aby oddzielić włosy.

2. Za pomocą końcówki grzebienia rozdziel
koński ogon na dwie części i przełóż kucyk
przez powstałą dziurkę.

3. Zaciśnij fryzurę i popraw kosmyki.



1. Podziel włosy na trzy równe części.

2. Przełóż prawy kosmyk (3) nad środkowym (2).

3. Przełóż lewy kosmyk (1) nad środkowym (3).

4. Przełóż prawy kosmyk (2) nad środkowym (1). Powtórz te kroki dopóki
nie dojdziesz do końca włosów i zawiąż je gumką.

1. Za pomocą wałka z rzepem oddziel dwa kosmyki tej
samej grubości. Resztę włosów zwiąż w kucyk.

2. Każdy odłożony wcześniej kosmyk podziel na trzy części.



3. Weź kosmyk najbliżej kucyka i zwiń go wokół własnej osi.

4. Owiń nim kucyk i przypnij wsuwką. Powtórz dla
pozostałych pięciu kosmyków.

1. Weź elastyczną gumkę i zrób nie za wysokiego kucyka.

2. Zroluj włosy i zrób koczek. Zabezpiecz go wsuwkami.

3. Owiń koczek kolorową gumką



1. Zrób wysokiego kucyka. Gdy będziesz przekładać 
gumkę po raz ostatni, nie wypuszczaj włosów 
całkowicie – zostaw pętelkę.

2. Przełóż końcówkę kucyka przez dziurkę i podnieś ja do
góry.

3. Owiń końcówkę wokoło i spłaszcz nieco koczek, aby rozłożyć włosy. 
Zabezpiecz kok wsuwkami.

4. Załóż opaskę.

1. Za pomocą szczotki przełóż włosy na jedną stronę.

2. Zrób kucyka po jednej stronie i zwiąż go elastyczną
gumką.



1. Za pomocą grzebienia wydziel dwa kosmyki włosów z lewej 
strony.

2. Zapleć oba kosmyki i zwiąż je małą gumką.

3. Powtórz z prawej strony i zwiąż oba warkoczyki z tyłu głowy.

1. Dobrze rozczesz włosy.

2. Za pomocą grzebienia podnieś kilka pasm włosów i
przytrzymaj je rzepem.

3. Odepnij klips na paśmie sztucznych włosów i 
umieść go na czubku głowy.



4. Puść włosy. Klips powinien się znajdować pod nimi.
5. Powtórz kroki od 2 do 4 dla drugiej strony.

6. Przeczesz ostrożnie włosy, aby pasma wymieszały się z twoimi włosami.

1. Weź gumkę i zrób wysoki kucyk.

2. Załóż gumkę do robienia koka na końcówkę kucyka, rozłóż włosy i podwiń
aż do samej głowy.

1. Weź małą gumeczkę i zrób kucyk na jedną stronę.

2. Weź najdłuższe pasmo z kucyka.



3. Zrób pętelkę za pomocą małej gumeczki.

4. Zrób to samo na drugą stronę, używając kolejnej małej gumeczki, tak aby
stworzyć kokardkę.

5. Umieść końcówkę grzebienia za kucykiem, aby zrobić otwór. 
Włóż krótkie pasmo i pociągnij delikatnie palcami.

1. Weź pasmo włosów znad ucha. Pozostałe kosmyki 
zepnij płaskim rzepem.

2. Podziel pasmo na trzy kosmyki i zapleć warkocz, który zawiążesz małą
gumeczką.



3. Powtórz dla drugiej strony.

4. Przypnij każdy warkocz wsuwką tak aby imitował opaskę. Zdejmij płaski rzep i
rozpuść włosy, aby znowu znalazły się z przodu.

1. Dobrze rozczesz włosy.

2. Załóż na głowę opaskę.

3. Weź pasmo z przodu i owiń je wokół opaski. Kontynuuj 
pasmo po paśmie, aż dojdziesz do ucha.

4. Powtórz z drugiej strony.



1. Grzebieniem zbierz nieco włosów z góry, aby zrobić kucyk 
w połowie głowy. Zawiąż małą gumką.

2. Zrób drugi kucyk, zbierając włosy znad ucha. Dołącz też włosy z drugiego
kucyka. Zawiąż małą gumką.

3. Zbierz wszystkie włosy, aby stworzyć kucyk na karku. Zawiąż
małą gumką.

1. Weź pasmo włosów znad ucha i podziel je na dwie części.

2. Zapleć pasma, krzyżując je, aby stworzyć warkocz.



3. Dodaj małe pasmo spod spodu za każdym razem, gdy krzyżujesz główne pasma. 
Kontynuuj dopóki nie sięgniesz ucha.

4. Zaplataj, już bez dodawania dodatkowego pasma, dopóki nie sięgniesz końca włosów i
zawiąż je małą gumką.

5. Zrób kucyk po jednej stronie i zdejmij gumkę z
warkoczyka.

1. Grzebieniem zbierz dużą część włosów z
lewej strony i zawiąż małą gumką.

2. Wsuń końcówkę grzebienia i zrób otwór. Palcami włóż
końcówkę kucyka do środka.

3. Pociągnij w dół, aby pasmo się zawinęło.



4. Powtórz kroki dla kucyka po prawej
stronie.

5. Zwiąż oba kucyki, aby utworzyć nowy
warkocz.

1. Weź dużą elastyczną gumkę i zrób kucyk, ale nie zawiązuj go 
zbyt mocno. Zrób otwór palcami.

2. Przełóż kucyk przez dziurę i schowaj wystające końce.



1. Grzebieniem zrób przedziałek na boku.

2. Przełóż włosy na jedną stronę i przypnij je ozdobną spinką, aby trzymały
się w miejscu.

1. Grzebieniem podziel włosy na 4 poziomy. Zawiąż
cztery kucyki przezroczystymi gumkami.

2. Płaskim rzepem zabezpiecz 3 górne kucyki, aby ci nie przeszkadzały.

3. Podziel kucyk na dole na 3
pasma i zapleć je. Zawiąż małą
gumką.

4. Owiń warkocz, tak aby stworzył mały koczek i przypnij wsuwkami.



5. Powtórz dla 3 pozostałych kucyków.

1. Weź pasmo znad ucha i podziel je na dwa kosmyki.

2. Skręć każdy kosmyk w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3. Spleć oba pasma ze sobą w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara. Zawiąż małą gumką. Powtórz proces 4 razy, aby 
stworzyć 5 warkoczyków.



1. Dokładnie rozczesz włosy.

2. Załóż opaskę.

3. Weź pasmo z przodu i owiń je wokół opaski. Zrób to samo 
z resztą włosów, pasmo po paśmie. Opaska z tyłu głowy 
powinna być w całości zakryta!

1. Zrób wysoki kucyk, którego końce znajdą się na przodzie głowy.

2. Podziel włosy na dwa.



3. Przełóż końcówkę kucyka przez środek kucyka i wsuwkami zepnij za 
kokiem.

1. Załóż opaskę na szyję, włosy wywiń na zewnątrz.

2. Załóż opaskę na głowę.

3. Przełóż włosy na jedną
stronę i rozdziel je na trzy
pasma.

4. Zapleć włosy i zwiąż je małą gumką.



1. Zrób kucyk, który przytrzymasz w dłoni i owiniesz wokół siebie.

2. Kucyk sam się zroluje. Dłonią podnieś włosy, aby kok
znalazł się wyżej.

3. Przypnij pozostały kosmyk pod kokiem. Dołóż wsuwek, jeśli zauważysz
jakieś odstające końce. Użyj od 3 do 5 wsuwek.

1. Zwiąż dużą gumką niski kucyk. Końcówką grzebienia rozdziel 
kucyk, aby stworzyć otwór.

2. Wsuń kucyk przez otwór od dołu.



3. Przełóż cały kucyk, aby się zawinął. Ukryj koniec kucyka pod splotem.

4. Popraw włosy, tak aby zakryły wszystko i stwórz rodzaj
kopuły.

1. Podziel włosy na dwie równe części.

2. Skręć każdą część zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3. Przełóż prawy skręt nad lewym.

4. Kontynuuj, aż dojdziesz do końca włosów i zwiąż je
przezroczystą gumką.



5. Załóż gumkę z kokardką na początku zakręconego warkocza.

1. Grzebieniem oddziel dwa pasma z przodu, z każdej
strony.

2. Skręć je i skrzyżuj z tyłu głowy.

3. Umieść ozdobną spinkę w miejscu, gdzie sploty
się spotykają.



1. Umieść dwa sztuczne kosmyki pod
pasmem swoich włosów.

2. Grzebieniem zrób kucyk z połowy włosów i rozdziel go na dwie części.

3. Weź oba sztuczne kosmyki i przełóż je
nad prawym pasmem wydzielonym z
kucyka, a następnie pod lewym.

4. Następnie przełóż nad lewym pasmem i pod prawym.

5. Kiedy dojdziesz do końca sztucznego pasma, zawiąż
przezroczystą gumkę.



1. Grzebieniem zrób przedziałek po boku.

2. Weź pasmo i zacznij robić klasyczny warkocz.

3. Za każdym razem gdy będziesz zaplatać z lewej strony, dodaj pasmo 
z tyłu. Kontynuuj, aż dotrzesz do ucha, następnie zakończ klasycznym 
warkoczem. Zawiąż małą gumką.

OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 7. roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo 
zadławienia. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić


