
ВНИМАНИЕ!
Силни Mагнети!

Не ги ставајте топчињата 
во носот или во устата. 
Проголтаните магнети 

можат да се залепат за 
внатрешните органи и да 

доведат дo сериозни 
повреди и/или смрт. 

Веднаш побарајте 
медицинска помош во 
случај на голтање или 

вдишување на 
магнетните топчиња.

НЕ ТРЕБА:
•Да се даваат на деца 
помали од 14 години;
•Да се доближуваат до 
устата, до усните или до 
носот;
•Да се чуваат блиску до 
лице со пејсмејкер или со 
сличен апарат;
•Да се чуваат во 
непосредна близина на 
кредитни картички, 
компјутери и слични уреди 
кои се чувствителни на 
магнети.

ТРЕБА:
• Да се чуваат во 
соодветната торбичка или 
кутија!

Направете вкрстена 
површина мотајќи 
низа, почнувајќи од 

првото топче

Направете 
паралелна површина 

редејќи една низа 
надолжно ред по ред.

Направете  
шестоаголник  
замотувајќи 18 
топчиња, без 
централното.

Направете кружна низа 
од 5 топчиња и замотајте 
уште 10 околу нив за да 
добиете петоаголник.

x6

x36

Еден од начините да 
направите коцка од 6. 

Пронајдете и други!

Brain
massager

го масира
мозокот

Patience
intensifier
го зајакнува 

трпението

Creativity
expander

ја експандира
креативноста

Boredom
killer
ја убива
досадата

IQ
elevator
ја зголемува
интелигенцијата

Stress
reliever
ослободува
од стрес

Направете 
низа и 

поставете ги 
првото и 

последното 
топче едно 
до друго за 
паралелено 
врзување.

Направете 
низа и 

поставете ги 
првото и 
средното 

топче едно 
до друго за 
вкрстено 

врзување.

Направете 
четириаголник 

спојувајќи 4 топчиња и 
замотувајќи уште 8 

околу нив.

Полигони - Направете 
кружна низа од 6 

топчиња и втиснете го 
секое второ навнатре, за 

да добиете мал 
триаголник.

Коцката од 4 е 
прекрасен трик. 

Покажете им вистинска 
магија на пријателите!

Направте повеќе 
шестоаголници и 

спојте ги.

Преклопете ги 
шестоаголниците и 

составете кула.

Направете 12 кружни 
низи од 5 топчиња и 

следете ги инструкциите 
за да направите сфера.



Додајте ги 
последните 3 
топчиња во 

долната страна.

Притиснете ги и 
исправете ги страните, 

буткајќи навнатре.

Додајте го 
шестиот 

слој.

Направете кружна низа 
од 9 топчиња, 
притиснете по 

2 топчиња од трите 
страни за да добиете 

триаголник.

WARNING:      
Strong magnets!

Do not put the magnets in 
your nose or mouth. 

Swallowed magnets might 
stick to the internal human 
body organs and this could 

provoke serious injuries 
and/or death! 

In case of swallowing or 
inhaling the magnets, 

urgently ask for medical 
assistance.

NOT ALLOWED TO:
• Be used by children 
younger than 14 years;
• Put the magnets close to 
one’s mouth or nose;
• Be kept close to a person 
using a pacemaker or similar 
apparatus;
• Be kept near credit cards, 
personal computers and 
similar appliances that are 
sensitive to magnetic fields.

A MUST:
• These magnets must be 
kept in the provided pouch 
or box!

Наредните 2 парчиња 
направете ги на ист 

начин како и 
претходните, овој пат 

оставајќи по 3 топчиња 
на секој агол од 
триаголниците.

За да ги направите 
следните 3 парчиња, 

повторете го процесот 
со помали 

триаголници.
Можеби една од 

покомплицираните 
форми во светот на 

formi, кога ќе успеете да 
ја совладате, ќе бидете 

подготвени за сите чуда 
на Вашата имагинација!

Додајте го 
триаголникот без 

средното топче. Потоа 
додајте топче.

Еден по еден, 
направете ги и 
составете ги 

последните слоеви.

Додајте го 
петтиот 

слој.

Со помош на 
кратка низа, 
извадете ги 
означените 
топчиња.

Составете ги 
парчињата, почнувајќи 

од најголемото, кон 
најмалото. За полесно 

да го почувствувате 
магнетниот пол, 

погрижете се 
темно-сивите топчиња 

да се прикачат први.

Почнете со основата. 
Направете триаголник и 

замотајте низа околу 
него, оставајќи по 5 

топчиња на сите агли.


