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NAWIASEM MÓWIĄC!

Dawno, dawno temu 
Muminki mieszkały 
u ludzi, za piecem 
wyłożonym kaflami. Piec 
miał wydłużony, walcowaty 
kształt, stał pośrodku domu 
i sięgał od piwnicy aż po 
komin na dachu, ogrzewając 
całe mieszkanie. Tatuś 
Muminka obmyślił swoją 
siedzibę, w nostalgiczny 
sposób nawiązując do 
dawnych czasów.

Czerwony dach i niebieskie ściany… 
W książce Małe trolle i duża powódź 
jest wprawdzie mowa o niebieskich 
ścianach, ale nigdzie nie wspomina 
się o czerwonym dachu. Być może 
niektóre szczegóły nie zostały 
w książkach precyzyjnie opisane, 
aby dać czytelnikom szansę na 
fantazjowanie? Podobno czerwony 
kolor dachu został wybrany za radą 
Tove Jansson w trakcie realizacji 
filmu animowanego Przygody 
Muminków.

Dom Muminków.

Dom Muminków wznosi się 
pośrodku pięknej, zielonej doliny 
zwanej Doliną Muminków. Dawno 
temu Tatuś Muminka zbudował dom 
w całkiem innym miejscu, ale pewnego 
razu przyszłe miejsce zamieszkania 
Muminków przyniosła tu powódź! 
Niedaleko znajduje się jezioro i rzeczka. 
To najpiękniejsze z miejsc tonie 
w zieleni. Wiele osób uważa, że Dolina 
Muminków znajduje się w Finlandii, 
w ojczyźnie Tove Jansson, która 
wymyśliła świat Muminków, ale to nie 
do końca prawda. Dolina Muminków  
to wymyślone miejsce. Możliwe,  
że znajduje się bliżej niż myślisz!

Gdzie znajduje się dom Muminków?

Dlaczego dom Muminków 
ma wydłużony kształt?

Jak wybierano kolor  
domu Muminków?

33

44

Muminki mieszkały niegdyś 
za piecem (książka Małe trolle 
i duża powódź).



Świat 
Muminków 

na kolejnych 
stronach.

W każdym zeszycie 
znajdziesz szczegółową 

instrukcję montażu 
domu Muminków. 
Przygotowaliśmy 

mnóstwo elementów 
składających się na 

uroczy świat Muminków.

“ ”
Nie ma lepszego domu  
od domu Muminków!

Pr z e Pi ę k n y d o m mu m i n k ó w  
– m i e j s c e, g d z i e k a ż d y g o ś ć  
j e s t z a w s z e m i l e w i d z i a n y !
W domu Muminków jest miło i przytulnie. Odtworzony w postaci 
modelu do składania i przemyślany w najdrobniejszych szczegółach 
dom Muminków pochodzi wprost z magicznego świata, który powołała 
do życia malarka i pisarka Tove Jansson. Złóż dom Muminków 
z elementów, które znajdziesz w poszczególnych zeszytach kolekcji. 
Zbierz także osiem czarujących figurek przedstawiających postaci 
z książek. Witaj w domu Muminków!

O kolekcji
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Figurki  
rodziny 

Muminków  
i ich  

przyjaciół!
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Możesz obejrzeć dom w najdrobniejszych szczegółach.

Duży plakat w środku
1

Otwórz! 
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OtO urOczy dOm muminków!

Podest Przed schodami 
na drugim Piętrze

Tu wszystko jest dokładnie takie 
jak w książce, włącznie z poręczami 
schodów. Wykonane z deseczek 
drzwi zamykają się i otwierają. 
Spójrz na te stylowe tapety!

Podest schodów  
na Pierwszym Piętrze

Praktycznie wszystkie meble zostały wykonane 
z drewna. Proste, przyjemne przedmioty 
pomagają stworzyć przytulną atmosferę. 
Wyjątkowo precyzyjna rekonstrukcja domu 
Muminków, w której wszystko zostało  
wykonane z naturalnych materiałów.

Maksymalna szerokość 
z uwzględnieniem werandy: 36 cm

Waga razem  
z meblami i sprzętem: ok. 4 kg

Wejście  
do domu

Główne wejście do domu prowadzi przez 
werandę na parterze. Z tej strony, poza 
pokojami na każdym piętrze, znajdują się 
również schody oraz podesty pierwszego 
i drugiego piętra.

Okno na strychu.

Weranda

salon/jadalnia

 Po zdjęciu ściany

Parter

Całkow
ita w

ysokość: 68 cm
.

Przybliżona średnica 
domu: 25 cm
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OtO urOczy dOm muminków!
Popatrz: ten wspaniały dom jest wysoki i okrągły, niczym latarnia morska! Mieszkają w nim Muminki. 
Legendarna siedziba ulubionych bohaterów została odwzorowana dosłownie w najdrobniejszych szczegółach 
– dom można składać po kawałku z dostarczonych elementów. W każdym pokoju znalazły się meble i sprzęty 
wymyślone przez Tove Jansson.

Salon, w którym spotykają się i odpoczywają 
wszyscy mieszkańcy domu. Salon i łącząca 
się z nim jadalnia zostały wyposażone 
w stoły, krzesła i szafki na naczynia, co 
pozwala wczuć się w miłą atmosferę 
rodzinnych posiłków.

Poddasze

syPialnia tatusia 
muminka i mamy 
muminka

gabinet tatusia 
muminka

drugie 
Piętro

Pierwsze 
Piętro

W jadalni znajduje się piec 
kaflowy. Jego kształt oraz 
rzeźbione zdobienia górnej 
części są dokładnie takie 
same jak na ilustracjach Tove 
Jansson.

Muminki zwykle wykorzystują 
poddasze jako sypialnię i pokój  
dla gości. Łóżko i pozostałe  
meble mają kolor zielony – tak 
dobrze pasujący do pełnych 
energii Muminków. Tu również 
znajduje się model latarni  
morskiej, o której wspomina się 
w książkach o Muminkach.

*książki na półce nie  
są częścią kolekcji

Pokój, w którym 
Tatuś Muminka 
rozmyśla i pracuje. 
Maszyna do 
pisania, lornetka 
– wszystko jak 
w książce!

Mnóstwo tu 
szczegółów 
związanych 
z książkami, 
na przykład obraz 
z żaglowcem – wszak 
Tatuś Muminka 
bardzo lubi morze 
oraz przygody. Zaś 
na tapetach widać 
różyczki, które 
bardzo podobają się 
Mamie Muminka.

  
Parter

wejście wejście 
kuchennekuchenne

drewutniadrewutnia

główne wejściegłówne wejście

werandaweranda
jadalniajadalnia

salonsalon

kuchniakuchnia

1  
Piętro

schody  schody  
w dółw dół

schody  schody  
w góręw górę sypialnia Tatusia sypialnia Tatusia 

Muminka i Mamy Muminka i Mamy 
MuminkaMuminka

pokój pokój 
kąpielowykąpielowy

podest podest 
schodówschodów

Poddasze 

pokój dla gościpokój dla gości

okno okno 
na poddaszuna poddaszu

kominkomin

schody w dółschody w dół

2 
Piętro

podest podest 
schodówschodów

gabinet gabinet 
Tatusia Tatusia 

MuminkaMuminka

gościnna gościnna 
sypialniasypialnia

rozkład domu 
(rys. Kazuki Murakami)

schody  schody  
w dółw dół

schody  schody  
w góręw górę
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Od strony 
kuchennego 

wejścia

Z tej strony znajdują się 
drewutnia oraz wejście 
kuchenne. Oprócz pokojów na 
każdym piętrze z tej strony widać 
werandę oraz piwniczkę, którą 
wysuwa się jak szufladkę.

*Rzeczywisty model może się nieco  
różnić od pokazanego na ilustracji.

Po zdjęciu ściany

weranda
Zajmuje parter, po zewnętrznej 
stronie domu. Weranda jest 
wspominana w książkach jako 
miejsce, w którym mieszkańcy 
domu jedzą posiłki oraz piją 
kawę. Drzwi prowadzące 
z werandy do domu mają  
okienko witrażowe.

drewutnia
tylne wejście

komin
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To tutaj czasem śpi 
Panna Migotka. 
We wnętrzu znajduje 
się dużo damskich 
akcesoriów: toaletka, 
lampka z muszli, 
przeciwsłoneczna 
parasolka. Uwagę 
przyciąga także łóżko, 
stanowiące przykład 
kunsztownego  
rzemiosła kowalskiego.

Okno na poddaszu otwiera się 
i zamyka. Zwisa z niego drabinka 
sznurowa, po której Muminek 
wychodzi na zewnątrz i wraca 
z powrotem.

Tapety w odcieniu 
błękitnym. 
Ciekawe, w co 
bawią się właśnie 
Muminek i Mała 
Mi? Najwyraźniej 
także wanna 
jest dla nich 
doskonałym 
miejscem zabaw.

Imponująca 
kuchnia z piecem 
dokładnie takim 
jak w książkach. 
Naturalny 
kolor podłogi 
i mebli dodaje 
pomieszczeniu 
realizmu oraz 
przytulności.

W fundamencie domu znajduje się 
wysuwana piwniczka. Jest to miejsce 
przechowywania obfitych zapasów 
żywności Muminków – wielbicieli 
smacznego jedzenia. Jako uchwyt do 
wysuwania piwniczki służy konewka.

zdejmowany dach i ściany!
Dach i dwie ściany domu można 
zdjąć, co pozwala cieszyć się nie 
tylko zewnętrznym widokiem 
domu Muminków, ale także 
jego umeblowanym wnętrzem, 
dopracowanym w każdym calu. 
Dom jest przepiękny zarówno 
w środku, jak i na zewnątrz!

zdejmowanie i mocowanie 
dachu oraz ścian

Dach zdejmuje się przez proste 
pociągnięcie w górę, a zakłada 
ruchem w kierunku przeciwnym – 
ku dołowi. Ściany trzymają się na 
magnetycznych płytkach. Przy 
zakładaniu należy użyć obu rąk, 
dbając o precyzję.

1

2

gościnna 
syPialnia

Poddasze

kuchnia

Pokój 
kąPielowy

drugie 
Piętro

Pierwsze 
Piętro

Parter

sPiżarnia

Piwniczka

Piwniczka 

uchwyt-konewkauchwyt-konewka

Wysuwana Wysuwana 
spiżarniaspiżarnia

rozkład 
(Kazuki Murakami)
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Figurki mieszkańców Doliny muminków

Dom muminków jest umeblowany i wyposażony w różne sprzęty

W kolekcji pojawia się osiem figurek głównych postaci.
Dowiedz się więcej o bajkowym świecie Muminków, zbierając figurki mieszkańców razem 
z elementami domu. Baw się nimi osobno lub ulokuj je w domu Muminków.

nr 1
muminek

Młody, nieco naiwny, 
ciekawski i towarzyski. 

Mieszka w domu 
Muminków ze swoimi 

rodzicami.

nr 4
tatuś muminka

Zaprojektował i zbudował dom 
Muminków. Bardzo pomysłowy, 

pisze książki. Troszczy się 
o dom i rodzinę, choć czasem 

opanowuje go niepohamowana 
żądza przygód. 

nr 2
włóczykij 

Bliski przyjaciel Muminka. 
Podróżnik, miłośnik 

niezależności, samotności 
i muzyki. Zimą wyrusza do 

ciepłych krajów, wiosnę i lato 
spędza w Dolinie Muminków 

nad rzeką.

Zbierz wszystkie meble, aby mieszkańcom domu Muminków żyło  
się wygodnie. Drzwi się otwierają, szuflady wysuwają, w lustrze można  
się przejrzeć – wszystko zostało precyzyjnie przemyślane.

biurko i krzesło tatusia 
muminka

szafka 
na książki 
z gabinetu 
tatusia 
muminka

nr 3
mała mi

Drobniutka, ale bardzo 
śmiała. Mówi to, co myśli. 
Stanie się przybraną córką 

w domu Muminków.

Cylinder jest 
zdejmowany.

Śpi w namiocie. Namiot jest częścią kolekcji.

P O S T A Ć

M E B E L

łóżko mamy muminka
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Dom muminków jest umeblowany i wyposażony w różne sprzęty

nr 5
mama muminka

Dobra i troskliwa, ciepło 
przyjmuje wszystkich 

gości. Smacznie gotuje, 
ale nie cierpi sprzątać. 

Spróbuj ustawić wszystko na właściwych miejscach, 
aby dom stał się przytulny!

umywalka
wazon na 
kwiaty z salonu

maszyna 
Do pisania

teczka 
tatusia 
muminka

warzywa 
z piwniczki

nr 7 
przoDek 

Ukrywał się w szafie 
w kabinie kąpielowej, 
później zamieszkiwał 

piec w domu Muminków. 
Możliwe, że jest przodkiem 

Muminków i ma ponad 
1000 lat.

nr 8
ryjek

Przyjaciel Muminka. 
Tchórzliwe i nieco 

łapczywe, ale całkiem 
sympatyczne stworzenie. 

Czasami zapada w zimowy 
sen w domu Muminków.

nr 6
panna migotka

Dziewczynka z rodu 
Migotkowatych, 

przyjaciółka Muminka. 
Mieszka razem z bratem, 
ale często gości w domu 

Muminków i ma tam 
nawet swój pokój.

Damska  

torebka, którą 

można bawić się 

osobno.

piec

toaletka mamy 
muminka

wielki zegar 
z salonu

młynek  
Do kawy

lampa 

S P R Z Ę T
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elementy, które można złożyć w prosty sposób

Jak zbuDować Dom muminków?

W poszczególnych elementach 
domu znajdują się specjalne 
wypustki i otwory. Wszystko 
zostało wykonane tak, aby trzeba 
było tylko zmontować elementy!

Części podobne do siebie 
zostały ponumerowane tak, 
aby można je było łatwo 
rozróżnić.

Rzeczywisty wygląd domu i kabiny kąpielowej, a także ich rozmiary mogą różnić się od ich wizerunków zaprezentowanych na zdjęciach.

Przy niektórych 
elementach 
znalazły się 
odrębne uwagi, 
niezbędne do 
prawidłowego 
montażu.

1 ramka (A)1 ramka (A)

2 ramka (В)2 ramka (В)
1 płytka

Przyłóż 
wzdłuż linii

!

etapy  

buDowy

10       О KOLEKCJI

etap 4 
Zmontuj dach,  
zabuduj poddasze 
i zakończ budowę. 
Choć to jeszcze  
nie wszystko!

etap 2
Zmontuj pierwsze 
piętro. W ten sposób 
połowa domu będzie 
gotowa.

etap 3 
Zmontuj drugie piętro. 
Do końca zostanie 
tylko troszeczkę.

etap 1 
Zmontuj dolną część 
domu. Na tym etapie 
zapoznasz się ze 
sposobem montażu.

etap 5 
Zmontuj kabinę 
kąpielową, która 
wspaniale uzupełni 
Dolinę Muminków. 



naturalne materiały DoDają przytulności

ściany spiczasty  
czerwony Dach

Jak zbuDować Dom muminków? Co za detale! Szczególną uwagę należy zwrócić na konstrukcję ścian, 
na których opiera się ciężar domu.

Ściany to ważny element 
podtrzymujący podłogi 
i sufity. Ta solidna konstrukcja 
odpowiada opisowi domu 
w książkach.

Uroczy szczegół domu 
Muminków – dach w formie 
spiczastego kapelusza.

Dach jest okrągły przy 
podstawie i stopniowo  
zwęża się ku górze.

Ściany zewnętrzne 
podtrzymują ciężar domu. 
Niemal cały dom składa się 
z drewnianych części.

Rodzina Muminków bardzo dba 
o naturę i żyje z nią w zgodzie. 
Drewno zastosowano nie tylko 
do wyprodukowania elementów 
samego domu, ale również do 
wykonania mebli oraz innych 
szczegółów wnętrza.

Pościel, narzuty, obrusy i namiot 
zostały wykonane z naturalnych 
materiałów.

By przedmioty 
wyglądały jak 
najbardziej 
realistycznie, 
niektóre 
z nich, np. piec 
kaflowy, zostały 
wykonane 
z plastiku.

Każdy element szkieletu 
ścian (również te, które 
nie będą widoczne po 
zakończeniu montażu) 
został starannie wycięty 
przy pomocy lasera.

Na ramowej 
konstrukcji 
parteru wznosi 
się konstrukcja 
pierwszego piętra. 
Prawidłowo 
zmontowany 
szkielet ma kształt 
rynny.

Wstawisz  Wstawisz  
ściany wewnętrzne ściany wewnętrzne 
i podłogi. i podłogi. 
Wzmocnisz panele Wzmocnisz panele 
ścienne w kolorze ścienne w kolorze 
niebieskim (kolor niebieskim (kolor 
niebieski jest niebieski jest 
charakterystyczny charakterystyczny 
dla domu dla domu 
Muminków).  Muminków).  
I dom jest gotowy! I dom jest gotowy! 
Ściany można Ściany można 
zdejmować.zdejmować.

Następnie krok po 
kroku wzniesiesz 
ściany drugiego 
piętra. Umocujesz 
poszczególne części 
specjalnym klejem 
do drewna.

ściany zewnętrzne

szkielet Domu

1

2
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Do montażu nie są potrzebne 
żadne specjalne narzędzia!

Przydadzą wam się jedynie zwykłe domowe przybory.  
Można je kupić w najbliższym sklepie z artykułami  
biurowymi lub gospodarstwa domowego.

 klej szybkoschnący

Stosuje się go przy montażu 
elementów plastikowych 
i metalowych.

nożyk biurowy

Stosuje się go np. do przycinania  
tapet. Z pewnością znajdziesz  
go w swoim domu.

ekierka

Stosuje się ją do mierzenia  
długości i kątów. Wystarczy linijka  
o długości 15 cm.

 specjalny klej Do Drewna

Stosuje się go przy montażu elementów 
papierowych i drewnianych. Przygotuj 
sobie zapas na wypadek, gdyby zużyła 
się zawartość tubki wchodzącej w skład 
pakietu dołączonego do danego zeszytu.

 papier ścierny

Przydatny do obróbki krawędzi 
poszczególnych części. 
Odpowiedni będzie papier  
o granulacji 240.

       Przedmioty opatrzone ikonką niebieskiego kwiatka są dołączone do jednego z zeszytów kolekcji.

		taśma malarska 
		nożyczki
		 jednorazowe, 

drewniane 
pałeczki do ryżu

		wykałaczka
		pinceta 
		i inne

ponaDto przyDaDzą się 
następujące artykuły:

poDstawowe przybory

PrzygotuJ PrzeD rozPoczęciem Pracy 

12       О KOLEKCJI



Detale domu, meble i przedmioty 
codziennego użytku są kolorowe. 
Zalecamy farby akrylowe – ze 
względu na ich wyrazistość i łatwość 
użycia. Szczegółowe informacje 
o doborze kolorów pojawią się 
w kolejnych numerach.

●W każdym numerze znajdują się elementy 
pomalowane wstępnie na biało po to, by później dało 
się na nich równomiernie rozprowadzić docelowy kolor 
i uzyskać dokładnie taki odcień, jaki został oznaczony 
na opakowaniu.

●Paleta kolorów dołączona do kolekcji ma jedynie 
charakter przykładowy – możesz dobrać własny zestaw 
barw. Pozostaw białe części lub pomaluj je na dowolne 
kolory – użyj wyobraźni!

farby akrylowe i pęDzelki
w 5. numerze kolekcji znajDziesz

komplet farb 
i pędzelków 
do malowania 
podłóg domu.

jak prawiDłowo stosować klej Do Drewna

jak stosować klej szybkoschnący tak, by służył Dłuższy czas

Zdejmij nakrętkę i wewnętrzne wieczko. Radzimy nie nanosić kleju bezpośrednio na 
części, ale wycisnąć niewielką ilość na podkładkę 
i nakładać przy pomocy wykałaczki.

Jeśli na szczycie tubki pozostanie choć odrobina kleju, to bardzo 
szybko zaschnie i dalsze korzystanie z kleju stanie się niemożliwe. 
Z tego względu po każdym użyciu należy wytrzeć końcówkę tubki 
ściereczką lub serwetką, a następnie jak najszybciej dokładnie 
zakręcić opakowanie.

niezbęDne narzęDzia

О KOLEKCJI      13
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Montaż DoMu MuMinków

Świat MuMinków – trzy częŚci
Każdy zeszyt został podzielony na trzy części.  
Poza informacjami na temat montażu domu  
znajdziesz tu mnóstwo ciekawostek o niezwykłym  
świecie Muminków.

4

Muminek występuje niemal w każdej książce Tove 
Jansson. Nie ma fundamentalnych różnic w opisie 
wyglądu zewnętrznego tej postaci, choć czasem 
pojawiają się drobne rozbieżności w poszczególnych 
powieściach, komiksach czy filmach. I tak na przykład 
na rysunku obok Muminek ma wydłużony nos i maleńkie 
oczy, natomiast na obrazku poniżej, sylwetka Muminka 
jest już wyraźnie zaokrąglona.
 W serii komiksów skierowanych do starszych 
odbiorców Muminek został przedstawiony jako postać 
rozsądniejsza. Wydaje się również, że młodszy brat 
Tove Jansson, Lars, który przejął po siostrze ilustrowanie 
serii, przedstawiał bardziej niezgrabnego osobnika. 
W filmach animowanych nakręconych na podstawie 
książek i komiksów w oczywisty sposób ujawnia się 
wpływ epoki. We wcześniejszych produkcjach Muminek 
prezentuje się jako niegrzeczny, mały psotnik, natomiast 
w trochę późniejszych filmach przedstawiany jest jako 
młody amator zabaw i wszelakich przygód.

muminek
CIEKAWSKI I DOBRODUSZNY

Śnieżnobiała istota z puszystym frędzelkiem 
na ogonie, okrągłym pyszczkiem oraz 
pulchnym tułowiem. Mieszka z mamą 
i tatą w domu Muminków w Dolinie 
Muminków. To postać dociekliwa, odważna, 
życzliwa i dobroduszna. Z powodu nazbyt 
ustępliwego charakteru Muminkowi czasem 
obrywa się od Małej Mi i Panny Migotki. 
Muminek nie lubi się kłócić i bić, ale gotów 
jest stanąć w obronie przyjaciół. Gdy 
w książce Kometa nad Doliną Muminków 

Pannę Migotkę 
atakuje trujący 
krzak Angostury, 
Muminek bez 
wahania rzuca się na niego ze scyzorykiem. 
Ponieważ w domu Muminków przebywa 
zawsze dużo gości, Muminek sypia albo 
w swoim pokoju na drugim piętrze,  
albo na poddaszu ze swoimi przyjaciółmi, 
Ryjkiem i Włóczykijem, albo na zewnątrz –  
dla urozmaicenia.

Syn trolli Muminków. Dobroduszny, troskliwy, miłośnik przygód. 
Czasami okazuje niezdecydowanie, ale zawsze jest pełen życia i wigoru.

”
Ten to zje dużo konfitur – 

pomyślał Muminek. – I co to  
on ma na nogach?

(powieść Zima Muminków)“
W trakcie długiej i surowej zimy rodzina Muminków – zgodnie ze 
starą tradycją – zapada w zimowy sen. Jednak pewnej zimy Mumi-
nek budzi się nagle ze snu. W samotności stawia czoła kłopotom, 
ciemnościom i zimnu. Potem stara się serdecznie ugościć wszystkie 
istoty, które zjawiają się w jego domku. Powyższa myśl martwi jednak 
trochę naszego bohatera, który obawia się, że przybyły na nartach 
Paszczak i inni goście spałaszują cały zapas konfitur jego mamusi. 

W anime Podróż Muminków 
(Wesoła rodzina Muminków) 
główny bohater przybrał kolor 
jasnoniebieski. Film został 
zrealizowany z udziałem Tove 
Jansson.

Biały – zgodnie z autorskim 
zamysłem – Muminek 
w filmie anime stał się 
niebieski.

Tove Jansson szczególnie 
spodobał się film lalkowy 
Muminek, w którym postaci 
zostały uszyte z weluru.

© Filmkompaniet / Filmoteka Narodowa / 
Jupiter Film / Moomin CharactersTM

Muminek lubi morze oraz wszystko to, co się 
z nim wiąże. Zbiera muszelki na brzegu, kąpie 
się, zakłada płetwy, nurkuje i znajduje na dnie 
perły. W pewnym miasteczku, które Muminek 
zwiedzał w trakcie swojej nadmorskiej podró-
ży, wpadł mu w oko okręt w butelce – mały 
troll przywiózł go do domu na pamiątkę.

„Prawdziwy statek w butelce…” – 
pomyślał Muminek, spoglądając  
na witrynę sklepową.
(komiks Muminki zostają marynarzami)

Imię: 
Muminek

Tatuś Muminka

Włóczykij

Mała Mi Ryjek 

Panna 
Migotka

Mama Muminka

rodzice

najlepszy 
przyjaciel przyjaciółka

syn

przyjaciółka                                           

przyjaciel                                           

Muminek

Mieszkańcy Doliny MuMinkówMieszkańcy Doliny MuMinków

Dossier: Dossier: 

Ewolucja postaciEwolucja postaci

Ulubione rzeczyUlubione rzeczy

Aforyzmy z Doliny Muminków

5

Ród: 
Muminki

Miejsce zamieszkania: 
dom Muminków 
(w Dolinie Muminków)

8 9

FUNDAMENT WERANDY PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM MUMINKOWE ŁÓŻKO

 Nożyk biurowy
 Taśma malarska
 Wykałaczki
 Mata do modelowania

 niezbęDne przybory*:

14 Papier ścierny o granulacji 240 
15 Klej do drewna 

17 Figurka Muminka

4 Lewa 
ściana 
boczna

3 Prawa 
ściana 
boczna 

5 Podstopnice 
A (2 szt.) 

6 Podstopnica B 

9 Rama

 7 Zagłówek 
łóżka 

8  Zanóżek  
łóżka 

*nie są częścią zestawu

10 Stelaż dolny 

11 Materac

12 Prześcieradło

1 Spód werandy

2 Tylna ściana 

Jeśli elementy nie będą 
do siebie idealnie pasowały, 
należy przeszlifować ich 
brzegi papierem ściernym. 
Postaraj się nie uszkodzić 
części przy obróbce. O tym, 
jak posługiwać się papierem 
ściernym, przeczytasz 
w ramce poniżej.

P O R A D AP O R A D A

1  Połącz ze sobą elementy, początkowo bez użycia kleju.

1

13 Dwustronna 
taśma klejąca do 
figurki (jeśli chcesz,  
by figurka stała,  
należy podkleić jej 
stopy taśmą)

Upewnij się, że obydwa 
elementy zostały dobrze 
ustawione.

！

Element nr 1Element nr 1

Element nr 2Element nr 2

MONTAŻ WERANDY

papier ścierny 
Papieru ściernego uży-
wamy przy dopasowywa-
niu do siebie elementów 

drewnianych oraz przy ich malowaniu. 
Papier dobiera się na podstawie granu-
lacji. W zestawie początkowym znajduje 
się papier ścierny z granulacją 240.

jak posługiwać się niezbęDnyMi przyboraMi

klej Do Drewna

Znajdująca się 
w zestawie początko-
wym tubka kleju 
będzie gotowa do 

użycia po zdjęciu nakrętki i usunięciu 
wewnętrznego zabezpieczenia. 

Jeśli nie masz doświad-
czenia w używaniu 
kleju, lepiej nie nakła-
daj go bezpośrednio 
na elementy. Wyciśnij 

jego niewielką ilość na podkładkę. Nałóż klej 
na element przy pomocy wykałaczki.

Zwykle używa się 
zgiętego arkusza 
papieru ściernego. 
Odetnij odpowiedni 
kawałek, a następnie 
zegnij go na pół.

2  Upewniwszy się, że obydwa 
elementy bez trudu się ze 
sobą łączą, nałóż klej na brzeg 
elementu nr 2. O tym, jak używać 
kleju, przeczytasz w ramce 
z prawej strony.

2

Zaleca się nakładać klej przy 
pomocy wykałaczki.

！

5

5  Po przeciwnej stronie w analogiczny sposób 
zamontuj prawą ścianę boczną werandy (element nr 3). 

6

6  Rozdziel podstopnice (elementy nr 5 i 6) nożem 
biurowym. Precyzyjnie rozetnij je wzdłuż linii  
(fot. po lewej stronie). Wyrównaj brzegi papierem 
ściernym (fot. po prawej stronie).

Element nr 3Element nr 3

Element nr 6 Element nr 6 

Element nr 5Element nr 5

4  Wsuń lewą ścianę boczną (element nr 4). Zawczasu 
nanieś klej na spód werandy (element nr 1) w miejscu jej 
połączenia z lewą ścianą boczną. 3  Zanim klej zaschnie, starannie usuń jego nadmiar  

wykałaczką.

3

GOTOW
E!

GOTOW
E!

Podstopnice (element 
nr 5; 2 szt.) zostaną 
wykorzystane do 
opisanego w kolejnym 
numerze montażu 
schodów. Nie zgub 
pozostałych elementów!

7  Zamocuj element nr 6 tak jak pokazano na zdjęciu. 

Wyrównaj prawą i lewą 
krawędź.

！

7

4

Wypustki ściany bocznej 
powinny znaleźć się w otworach 
tylnej ściany werandy  
(element nr 2).

！

Montaż DoMu MuMinkówMontaż DoMu MuMinków
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Element nr 4Element nr 4ELEMENT DOMU MEBEL

ELEMENT DOMU

13
 D

w
ustronna taśm

a  
klejąca do figurki 

Montaż DoMu MuMinkówMontaż DoMu MuMinków

W każdym numerze mowa jest o niezwykłych  
mieszkańcach Doliny Muminków.

Szczegółowa informacja o montażu. Zbiór przejrzystych wskazówek i porad – 
zarówno dla początkujących kolekcjonerów, jak i ekspertów!

Biografia 
i charakterystyka 

każdej postaci.

Dossier i drzewo 
genealogiczne. Specyficzne cechy  

lub zwyczaje postaci.

Ulubione  
przedmioty.

Teksty z książek lub 
komiksów wypowiedziane 
przez postaci.

Sceny z książek lub komiksów, 
które przedstawiają złożone 
meble.

Dokładne instrukcje, 
krok po kroku,  

wraz ze zdjęciami.

10 11

4

4  Umieść materac (element nr 11) 
na tkaninie (element nr 12), tak jak 
pokazano na zdjęciu.

GOTOW
E!

GOTOW
E!

9  Nałóż niewielką ilość kleju na cztery narożniki ramy 
i przytwierdź dno łóżka (element nr 10). Połóż na łóżku 
przygotowany przedtem materac.

Przed tobą scena jak 
z książki – figurka 

Muminka przy łóżku!

9

Element nr 10Element nr 10

Umieść tutaj dno 
łóżka. 

！

Element nr 11Element nr 11Element nr 12Element nr 12

1  Połącz zagłówek łóżka (element nr 7) z ramą (element nr 9), 
wsuwając jej narożniki w niewielkie wgłębienia w zagłówku.

1

MONTAŻ MUMINKOWEGO ŁÓŻKA

Element nr 9Element nr 9

Element nr 7Element nr 7

3

3  Zamontuj zanóżek łóżka (element nr 8).

Element nr 8Element nr 8

Wciskaj aż do 
zatrzaśnięcia.

！
2

2  Dla większej pewności nanieś na miejsce  
złączenia odrobinę szybkoschnącego kleju.  
W tym celu odwróć łóżko i posłuż się wykałaczką. 

Szczegółowa instrukcja  
użycia kleju w ramce poniżej.

Klej zaschnie 
błyskawicznie. 

！

Montaż zanóżka 
przebiega tak 
samo jak montaż 
zagłówka  
(zob. fot. 1-2).

！

！

5  Podwiń brzegi prześcieradła z lewej i z prawej strony pod spód 
materaca, a następnie sklej je ze sobą. 

5 Naciągnij prześcieradło tak, 
aby dokładnie objęło skraje 
materaca. 

！

6

6  Następnie podwiń górny i dolny 
brzeg materiału, zaczynając od złożenia 
ich po przekątnej. 

7

7  Złóż materiał z góry i z dołu, a potem 
przyklej.

Zwróć uwagę 
na rogi, które 
też powinny być 
zawinięte pod 
spód.

！

8  Gdy klej wyschnie, 
przymocuj w sklejonym 
miejscu kawałek dwustronnej 
taśmy.

8
inStrukCjainStrukCjainStrukCja

Dla Muminków, które zapadają w sen 
zimowy, łóżko to miejsce odpoczynku 
i ukojenia. Jednak w domu Muminków, 
gdzie zawsze przebywa mnóstwo gości, 
czasami trudno się wyspać! (rysunek 
z komiksu Rabusie).

przerywnik

KLEJ SZYBKOSCHNĄCY*
1. Usuń z powierzchni  
do sklejenia brud i kurz.

2. Nanieś klej na jedną 
ze sklejanych powierzchni, 
a następnie przyciśnij do  
niej drugą.

3. Po użyciu kleju szczelnie 
dokręć zakrętkę. Chroń 
opakowanie przed światłem.

Jak otworzyć tubkę z kleJem

1.  Zdejmij nasadkę ochronną i przekręć ją wraz z czubkiem 
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

2. Szczelnie zakręć tubkę.
3. Potem za każdym razem zdejmuj już tylko nasadkę ochronną.

UWAGA!

Klej błyskawicznie zasycha! • Zachować ostrożność przy zetknięciu ze skórą. 
Przemyć ciepłą wodą miejsca na skórze, na które wyciekł klej. • W przypadku 

dostania się kleju do oczu należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.  
• Kleju nie da się usunąć z odzieży! •  Nie stosować w pobliżu ognia. • Po użyciu 

przewietrzyć pomieszczenie. • Dzieci mogą korzystać z kleju wyłącznie  
pod nadzorem osób dorosłych.

*Klej otrzymasz wraz z trzecim numerem kolekcji.

Klej polimerowy
Skład: 95% cyjanoakrylu, 3 g

• Nie zginaj tubki • Zużytą tubkę owiń papierem i wyrzuć do śmieci,  
które nie są przeznaczone do recyklingu

MEBEL

Montaż DoMu MuMinkówMontaż DoMu MuMinków
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cztery ikonki
W każdym zeszycie wyszczególniono trzy kategorie: element 
domu, mebel oraz sprzęt. Postać wewnątrz czwartej ikonki 
wskazuje, do kogo należy dany przedmiot. Jeżeli właścicielem 
przedmiotu jest postać, której figurkę dołączono do kolekcji, 
ikonka ma kolor czerwony.

W trzech działach: PORADY, 
INSTRUKCJE oraz STEP UP! 
zostały omówione szczegóły 
montażu.

P O R A D Y

I N S T R U K C J E

ELEMENT DOMU M E B E L P O S T A ĆS P R Z Ę T



kroniki Doliny MuMinków
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Początki 

domu muminków
Dom Muminków to główne miejsce akcji 
wszystkich opowieści o Muminkach. 
Kiedy jednak i w jakich okolicznościach 
się pojawił? To po prostu zdumiewająca 
historia!

Mapa Doliny MuMinków
Mapa Doliny Muminków z pierwszej 
książki o Muminkach. W środkowej 
części – maleńki dom Muminków ze 
spiczastym dachem. Na wschodzie – 
Góry Samotne, otoczone przez rzekę, 
na zachodzie – wybrzeże morskie 
i kąpielisko. Na północ od domu 
Muminków – krzaki bzu, a następnie 
wielkie drzewa. Na północnym zachodzie, 
na morzu – Samotna Wyspa Hatifnatów.

paMiętniki tatusia MuMinka
Tatuś Muminka narysował projekt domu. 
Będąc jeszcze młodzieńcem i wielkim 
amatorem przygód, marzył o tym, że włas-
noręcznie zbuduje dom. Tatuś Muminka 
uciekł z sierocińca dla Muminków, w którym 
dorastał, i w czasie swoich wędrówek 
narysował dom marzeń na piasku.

Wizerunek domu z książki Małe trolle i duża powódź. Trzy pokoje 
i poddasze dla gości.

jeszcze więcej o MuMinkach

muminki

Pierwsza książka o Muminkach, Małe trolle i duża powódź, ukazała się 
w roku zakończenia II wojny światowej (1945). Była to niewielka 
książeczka o objętości czterdziestu sześciu stron, którą oferowano 
nie w księgarniach, lecz w kioskach z gazetami. Sprzedaż i recenzje 
nie były zbyt imponujące, zaś wiele elementów akcji i świata 
przedstawionego przypominało czytelnikom o niedawnej wojnie. 
Prawdziwa popularność zaczęła się dla Tove Jansson i jej bohaterów 
z chwilą opublikowania jej trzeciego utworu – autorka została 
wprost zasypana zamówieniami od wydawnictw. 
Po polsku książka Małe trolle i duża powódź ukazała się po raz 
pierwszy w 1995 roku, w przekładzie Teresy Chłapowskiej.

Okładka 
szwedzkiego 
wydania 
powieści  
Małe trolle 
i duża powódź 
(1945).

Interesujący fakt

Pewnego razu, pod koniec sierpnia, 
Muminek i Mama Muminka, stęsknieni 
za Tatusiem Muminka, który udał się 
w daleką podróż wraz z Hatifnatami, 
błąkali się w poszukiwaniu miejsca, 
gdzie mogliby spędzić zimę. W końcu 
trafili do lasu. Spotkali tam maleńkiego 
zwierzaczka, zwanego Ryjkiem, oraz 
Tulippę, posiadaczkę świecących 
błękitnych włosów. Całe towarzystwo 
kontynuowało poszukiwania Tatusia 
Muminka, trafiając po drodze 
w zadziwiające miejsca. Następnie nasi 
bohaterowie przepłynęli z Hatifnatami 
przez morze żaglówką. Po powodzi 
szukali dalej, frunąc na grzbiecie 
marabuta, aż wreszcie dostrzegli Tatusia 
Muminka. Siedział na drzewie, a obok 
siebie wywiesił flagę z napisem SOS. 
„Nie macie pojęcia, jaki miałem piękny 
dom przed powodzią. Zbudowałem 
go całkiem sam” – zakomunikował 
Tatuś Muminka swoim najbliższym 
(książka Małe trolle i duża powódź).

Następnego dnia nasi bohaterowie 
wędrowali po zalanej deszczem 
drodze, aż znaleźli się w niewielkiej 
dolinie, a ich oczom ukazał się 
czarujący widok: pośrodku zielonej 
łąki stał dom z niebieskimi ścianami, 
podobny do okrągłego kaflowego 
pieca. Natknęli się więc na dom, który 
zbudował Tatuś Muminka, ten sam, 
który został porwany przez powódź 
i przeniesiony do doliny. W taki sposób 
zaczęło się wesołe życie rodziny 
Muminków w nowej siedzibie.

kroniki Doliny MuMinków

Rysunki, których znaczną 
część wykonała sama 

Tove Jansson, pomagają 
czytelnikom lepiej 

zrozumieć magiczny świat 
Doliny Muminków.

Opowieści o poszczególnych 
wydarzeniach z życia 
mieszkańców domu 
Muminków i Doliny Muminków 
(na motywach zaczerpniętych 
z książek i komiksów).

Kolumna zawierająca informacje 
o historii poszczególnych dzieł 
poświęconych Muminkom.

Mowa tu o rozlicznych, interesujących wydarzeniach z życia mieszkańców  
domu Muminków i Doliny Muminków. Opowieściom towarzyszą ilustracje  
z książek oraz komiksów.

MuMinki w literaturze i kineMatografii

Muminki stały się bohaterami mnóstwa książek, 
komiksów i filmów animowanych. Opowiemy  
również o nich.

 y W latach 1945-1970 Tove Jansson napisała dziewięć 
historii o Muminkach.

 y Tove Jansson zezwoliła pisać o Muminkach innym 
autorom. We współczesnej Finlandii i Szwecji kilkoro 
autorów tworzy opowieści o przygodach tych trolli. 
Najbardziej znany wśród nich jest Harald Sonesson, 
który – podobnie jak Tove Jansson – sam ilustruje swoje 
książki.

 y W 2017 roku miała miejsce premiera polsko-fińskiego 
filmu animowanego Magiczna zima Muminków 
w reżyserii Jakuba Wrońskiego i Iry Carpelan. Film 
powstał na podstawie powieści Zima Muminków. 

 y W polskiej wersji językowej filmu animowanego 
Magiczna zima Muminków Muminkowi głosu użyczył 
Maciej Musiał, natomiast Mamą Muminka była  
Natalia Kukulska.

 y Z okazji 65. rocznicy opublikowania pierwszej powieści 
Tove Jansson rok 2010 został ogłoszony w Finlandii 
„Rokiem Muminków”. W całym kraju organizowano 
wystawy, koncerty i spektakle poświęcone uroczym 
trollom oraz Tove Jansson.

 y W 2014 roku w Finlandii oraz Francji, a w 2015 roku w Japonii, 
opublikowano wydanie specjalne Lata Muminków.

o iMionach postaci
W naszej kolekcji wszystkie imiona bohaterów 
odpowiadają wersji książkowej. 

o nazwie DoMu
W szwedzkim oryginale serii książek dom Muminków 
bywa czasem określany mianem Pałacu Muminków. 
My jednak posługujemy się słowem „dom”. Nazwy 
poszczególnych pokojów mogą się także nieco różnić 
od wersji literackiej.
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tove jansson i MuMinki
Swoją pierwszą książkę o Muminkach Tove Jansson opublikowała w 1945 roku. 
W następnych latach wyszło jeszcze osiem kolejnych powieści.  
               Saga o Muminkach zyskała ogromną popularność na całym świecie.  
                               Prześledźmy najważniejsze momenty z dziejów Muminków  
                                              w kulturze światowej.

książki książki 
W latach 1945-1970 wydano dziewięć 
powieści o Muminkach.

koMiksy koMiksy 
W 1954 roku w brytyjskim 
wydaniu „Evening News” 
rozpoczął się druk komiksów 
o Muminkach, autorstwa Tove 
Jansson i jej brata, Larsa, który 
na początku pomagał tłumaczyć 
historyjki na język angielski, 
zaś w latach 1960-1975 był 
współautorem cyklu.

urodziła się 9 sierpnia 1914 roku 
w Helsinkach, w szwedzkiej rodzinie. 
Jest znana nie tylko jako autorka
opowieści o Muminkach, komiksów 
i książek dla dorosłych, ale także jako 
malarka i projektantka. Pisała w języku 
szwedzkim.

19141914
W Helsinkach przychodzi 
na świat Tove Jansson

19451945
Ukazuje się książka  
Małe trolle i duża powódź

19461946
Zostaje wydana Kometa 
nad Doliną Muminków

19541954
W Wielkiej Brytanii 
rozpoczyna się 
publikacja komiksów 
na motywach powieści 
o Muminkach

19661966
Tove Jansson otrzymuje 
nagrodę im. Hansa 
Christiana Andersena  
za wkład w rozwój 
literatury dziecięcej

19651965
Ukazuje się powieść  
Tatuś Muminka i morze

19641964
Pierwszy przekład na język 
japoński (Zima Muminków)

19791979
Tove Jansson i jej partnerka 
budują trzymetrową 
makietę domu Muminków

19771977
W Polsce 
rozpoczynają się 
zdjęcia do serialu 
animowanego 
Opowiadania 
Muminków

19701970
Zostaje wydana 
ostatnia 
książka Jansson 
o Muminkach – 
Dolina Muminków 
w listopadzie

Komiksy o przygodach 
Muminków są niezwykle lubiane 

na wszystkich kontynentach!

Autoportret Tove Jansson  
w otoczeniu Muminków.

W Polsce, w serii Muminki (Egmont) 
ukazały się dotąd dwa zbiorcze albumy 
z komiksami, natomiast dwa kolejne są 

w przygotowaniu.

Tove 
Jansson

Pierwsze wydanie książki 
Małe trolle i duża powódź 
(1945).
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W 1983 roku powstał polski film 
animowany zatytułowany Szczęśliwe 
dni Muminków, który zrealizowano na 
bazie odcinków serialu Opowiadania 
Muminków, natomiast w 1986 roku 
powstała Zima w Dolinie Muminków,  
kolejny film animowany.

W latach 1977–1982 w studiu Se-ma-for 
w Łodzi powstał serial animowany 
Opowiadania Muminków składający się 
z aż 78 odcinków.

MuzeuMMuzeuM

Wystawa mogąca się poszczycić 
ponad dwoma tysiącami eksponatów 
była dostępna od 1987 do 2016 roku 
w Muzeum w Tampere.

Świat MuMinkówŚwiat MuMinków

„Świat Muminków” 
(Moomin World) to park 
tematyczny poświęcony 
bohaterom książek Tove 
Jansson. Zlokalizowany jest 
na wyspie Kailo, w pobliżu 
zabytkowej części miasta 
Naantali w Finlandii.

19871987
W Muzeum w Tampere 
zostaje otwarta wystawa 
Dolina Muminków 
poświęcona Muminkom

19901990
W Japonii zaczyna być pokazywany serial 
animowany Wesoła rodzina Muminków 

19931993
W Finlandii zostaje otwarty 
park tematyczny „Świat 
Muminków”

20012001
Tove Jansson umiera

20142014
Ukazuje się specjalna  
edycja Lata Muminków

20192019
Powstaje serial Dolina 
Muminków (Wielka Brytania/
Finlandia)

W czerwcu 2017 roku dla zwiedzających 
zostało otwarte Muzeum Muminków 
w fińskim mieście Tampere.

Na wystawie zaprezentowano 
model Domu Muminków, który 
zbudowała Tove Jansson wraz ze 
swą partnerką, Tuulikki Pietilä.

W 2008 roku w Polsce ukazała się książka 
Tove Jansson Mądrości z Doliny Muminków. 
Wszystko, co dobre dla brzuszka, jest miłe  
(przeł. Teresa Chłapowska, Irena 
Szuch-Wyszomirska, Nasza Księgarnia). 
Jest to kolekcja wyselekcjonowanych 
cytatów i powiedzonek najbardziej znanych 
bohaterów serii powieści o Muminkach, 
okraszona opisami niektórych wydarzeń  
oraz wybranymi ilustracjami.
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DOM MUMINKÓW
wszystko, co chcielibyŚcie wiedzieć o doMu MuMinków!
Rozwiązujemy zagadki związane z tym wesołym i przytulnym miejscem, w którym zawsze przebywa 
tak wielu gości!

Dom Muminków zaprojektował i zbudował 
Tatuś Muminka. W książce Pamiętniki Tatusia 
Muminka dom – obmyślony jeszcze zanim Tatuś 
Muminka założył rodzinę – był jednopiętrowy. 
Na parterze znajdował się obszerny salon, 
na pierwszym piętrze – trzy maleńkie pokoje 
i spiżarnia. W powieści Małe trolle i duża powódź 
mowa jest już o wybudowanym dwupiętrowym 
domu, który – jak okazuje się jeszcze później – 
ma jednak trzy poziomy. W domu znajdują się 
również: poddasze, piwniczka i weranda.

Rodzina Muminków to Tatuś Muminka, Mama 
Muminka i ich syn – Muminek. Począwszy od 
powieści Zima Muminków za piecem w domu 
Muminków zamieszkuje Przodek. W domu 
Muminków goście zawsze są mile widziani! 
Wśród nich są tacy, którzy pozostali na dłużej. 
To naturalnie Ryjek, Panna Migotka, a w powieści 
Tatuś Muminka i morze w domu pojawia się 
przybrana córka – Mała Mi.

Od lewej do prawej: Panna Migotka, Muminek, Tatuś Muminka, 
Mama Muminka, Mała Mi. Z prawej strony: Włóczykij, częsty gość  
w domu Muminków.

Ilustracja z komiksu  
Wyspa Muminków.

Ilustracja z komiksu  
Muminki i obywatelski obowiązek (Egmont). 

11 Kto zbudował  
dom Muminków?

Kto mieszka w domu 
Muminków?22

ZNÓW  
MOŻEMY ROBIĆ 
TO, CO CHCEMY!

TRZEBA  
TO UCZCIĆ! ZABAWA!

FAJERWERKI!
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