
 Χωρίστε τις αμπούλες χρωμάτων με ένα ψαλίδι. Τοποθετήστε 
τις σε ένα ποτήρι με ζεστό νερό μέχρι το περιεχόμενο να γίνει 
ρευστό. Κουνήστε τις αμπούλες για να ομογενοποιήσετε τη βαφή.
 Κόψτε το άκρο κάθε αμπούλας διαγώνια και 
επανατοποθετήστε τις στο ποτήρι με το ζεστό νερό. Φορέστε 
γάντια. Πάνω στα γάντια σας ρίξτε 3 σταγόνες από το χρώμα που 
εσείς επιθυμείτε και 3 σταγόνες πέρλα.
 Βάλτε το ζεστό αυγό στη χούφτα σας. Για λίγη ώρα πετάξτε το 
απαλά από το ένα χέρι στο άλλο. Το αυγό είναι έτοιμο. Αφήστε το 
να στεγνώσει και να κρυώσει. Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία 
των αυγών και τοποθετήστε τα πάνω σε αυτή μετά τη βαφή.
 Αφού τελειώσει η πέρλα και εφόσον έχουν περισσέψει βαφές, 
μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να διακοσμήσετε τα αυγά. 
Απλώστε μία σταγόνα βαφής στα αυγά (πρέπει να είναι σε υγρή 
μορφή) και διακοσμήστε τα με ένα βουρτσάκι ή ένα στικ.

(GR) Οδηγίες χρήσης: Βαφές αυγών, 5 χρώματα
 Cut o� with scissors the blisters with the colours. Put the vials 
with the dye and mother of pearl in a glass with warm water until 
slightly liquid. Shake the vials to make the dye homogeneous.
 Cut the tips of the vials diagonally and put them back in the 
glass with the warm water. Put on the gloves. Put on them up to 3 
drops of the desired colour and up to 3 drops of the mother of 
pearl substance.
 Put the warm egg in the glove. For some time throw it over 
from one hand to the other and back. The egg is ready. Leave it to 
dry and to cool. For pad use the trade packing of the eggs and 
leave them crossly on it. 
 After the mother of pearl is over and there are still some dyes 
left, they can be used to draw on the eggs. Put on the eggs 1 drop 
from the dye (it must be liquid) and draw with a brush or with a 
stick.

(EN) INSTRUCTIONS - MOTHER OF PEARL EGG DYES
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