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Materiały: 
- kostka o wymiarach około 10-12mm 

- koraliki  TOHO 11/0 w kolorze  Opaque Rainbow Turquoise 

- koraliki  Preciosa 11/0 w kolorze złotym( mogą być również TOHO) 

- żyłka  0.16mm 

- jak najcieńsza igła (ja używam igieł Regal No.100) 

Czerwone strzałki oznaczają koralik z którego wychodzi żyłka a czarne 
kierunek przewlekania igły. 

 

 

A więc zaczynamy!!! 
1). Na przygotowaną igłę z żyłką o długości około 80 cm nawlekamy 32 koraliki w 
sekwencji: 3 złote, 5 niebieskich, 3 złote, 5 niebieskich, 3 złote, 5 niebieskich, 3 złote, 5 
niebieskich. 

 

 



2). Następnie wiążemy supełek i przechodzimy igłą za pierwszy turkusowy koralik. 

 

 

3). Nabieramy na igłę jeden turkusowy koralik w rozmiarze 11/0 i wbijamy igłę w 
drugi koralik za miejscem gdzie wychodzi żyłka. Tę czynność będziemy powtarzać 
przez cały czas oplatania kostki. 

 



4). Nabieramy na igłę drugi turkusowy koralik i dodajemy tak samo jak poprzedni 
tzn. co drugi koralik. 

 

 

5). Nabieramy na igłę złoty koralik i dodajemy. 

 



6). Nabieramy na igłę drugi złoty koralik i dodajemy. 

 

7). Następnie dodajemy tak jak w punktach wyżej kolejno koraliki : turkusowy, 
turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty,  złoty, turkusowy, turkusowy, złoty. 

8). Teraz dodajemy ostatni złoty koralik w tym rzędzie. A więc nabieramy złoty koralik 
i wbijamy się w drugi za miejscem gdzie wychodzi żyłka następnie przechodzimy igłą 
do nowo powstałego rzędu . 

 



9). Teraz żeby było nam łatwiej zakładamy naszą robótkę na kostkę( ja użyłam 
zielonej szklanej kostki aby lepiej ją było widać). 

 

 

 

10). Teraz znowu nabieramy turkusowy koralik i dodajemy. 

 



11). Następnie kolejno dodajemy turkusowy koralik a następnie jeden złoty na rogu 
naszej kostki. 

 

12). Teraz dodajemy kolejno koraliki turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, 
turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, 
turkusowy i przechodzimy do rzędu wyżej. 

13). Nasza kostka powinna teraz wyglądać tak. 

 



14). Mając teraz gotowe 3 rzędy dodajemy następne według tego schematu: 

Rząd: 4: turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, 
turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, zloty, turkusowy 

Rząd 5: turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, 
turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy 

Rząd 6: złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, 
złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy 

Rząd 7: złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, 
złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy 

Rząd 8: złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, 
turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty 

Rząd 9: turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, 
turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty 

Rząd 10: turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, 
turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty 

Rząd 11: turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, 
turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, turkusowy, złoty, 
turkusowy 

Rząd 12: turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, 
turkusowy, złoty, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, złoty, turkusowy 

15). Nasza kostka powinna teraz wyglądać tak. 

 



16). Teraz dodajemy koralik turkusowy. 

 

 

 

17). Następnie nie nabierając żadnego koralika przechodzimy igłą przez złoty 
koralik. 

 



18). Następnie dodajemy koraliki następująco: turkusowy, turkusowy, turkusowy, 
przechodzimy igłą bez koralika, turkusowy, turkusowy, turkusowy, przechodzimy igłą 
bez koralika, turkusowy, turkusowy, turkusowy, przechodzimy igłą bez koralika, 
turkusowy, turkusowy. Przechodzimy igłą do rzędu wyżej. 

19). Nasza kostka powinna teraz wyglądać tak. 

 

 

20). Teraz dodajemy koralik złoty. 

 



21). Następnie dodajemy kolejno koraliki: turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy, 
turkusowy, złoty, turkusowy, turkusowy, złoty, turkusowy. 

22). Teraz dodajemy ostatni turkusowy koralik w tym rzędzie. 

 

 

 

23). Nasza kostka powinna teraz wyglądać tak. 

 



24). Następnie musimy przejść igłą do najwyższego rzędu z turkusowymi koralikami. 

 

 

 

25). Dodajemy jeden turkusowy koralik a następnie jeden złoty. 

 



26). Następnie kolejno dodajemy koraliki: turkusowy, złoty, turkusowy, złoty, 
turkusowy. 

27). Teraz dodajemy ostatni złoty koralik w tym rzędzie. 

 

 

28). Nasza kostka teraz wygląda tak. 

 



29). Następnie dodajemy jeden koralik złoty. 

 

 

30). Teraz kolejno dodajemy koraliki: złoty, złoty. 

31). I na koniec dodajemy ostatni koralik złoty. 

 



32). Na koniec przechodzimy jeszcze raz przez wszystkie koraliki złote z ostatniego 
rzędu aby zacisnąć ostatni rząd. 

 

 

 

33). Nasza kostka z jednej strony teraz powinna wyglądać tak. 

 



34). Aby zakoralikować drugą stronę kostki przechodząc igłą przez koraliki wracamy 
się do rzędy pierwszego do podanego na obrazku koralika. 

 

 

35). Następnie wykonujemy raz jeszcze( tylko z drugiej strony kostki) punkty od 16 do 
32. Zakoralikowana druga strona wygląda wtedy tak. 

 



Skrót dodawania koralików w dwóch kolorach: 

A- w naszym przypadku kolor złoty 

B- w naszym przypadku kolor turkusowy 

Rząd 1: A, A, A, B, B, B, B, B, A, A, A, B, B, B, B, B, A, A, A, B, B, B, B, B, A, A, A, B, B, B, B, 
B 

Rząd 2: B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A 

Rząd 3: B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B 

Rząd 4: B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B 

Rząd 5: B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B 

Rząd 6: A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B 

Rząd 7: A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B 

Rząd 8: A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A 

Rząd 9: B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A 

Rząd 10: B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A 

Rząd 11: B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, A, B 

Rząd 12: B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B 

Rząd 13: B, pusty, B, B, B, pusty, B, B, B, pusty, B, B, B, pusty, B, B 

Rząd 14:  A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, B, B 

Rząd 15: B, A, B, A, B, A, B, A 

Rząd 16:  A, A, A, A 

Aby wykonać drugą stronę kostki należy przejść igłą na drugą stronę tak aby koralik 
w który będziemy się wbijać to koralik złoty następnie powtarzamy rzędy od 13 do 16. 

 

Skrót dodawania koralików w jednym kolorze: 

Rząd 1: 32k 

Rząd 2: 16k 

Rząd 3: 16k 



Rząd 4: 16k  

Rząd 5: 16k 

Rząd 6: 16k 

Rząd 7: 16k 

Rząd 8: 16k 

Rząd 9: 16k 

Rząd 10: 16k 

Rząd 11: 16k 

Rząd 12: 16k 

Rząd 13: 1k, pusty, 3k, pusty, 3k, pusty, 3k, pusty, 2k 

Rząd 14: 12k 

Rząd 15:  8k 

Rząd 16:  4k 

Aby wykonać drugą stronę kostki należy przejść igłą na drugą stronę tak aby koralik 
w który będziemy się wbijać to koralik złoty następnie powtarzamy rzędy od 13 do 16. 

W tym schemacie jeśli pisze np. 3k to znaczy że koraliki są dodawane pojedynczo nie 
razem. 

 

 

Jak już mamy gotową kostkę możemy ją użyć np. w takich kolczykach. 



 

Jeśli  macie  jakiekolwiek  pytania lub sugestie piszcie: 

koralikowyraj@wp.pl 

  

Poradnik przygotowany bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek 
komercyjny. Nie może być kopiowany lub rozpowszechniany bez zgody Katarzyny 

Majerkiewicz, ja1010. Jeśli wykonasz kostkę z tego tutoriala bardzo proszę o podanie 
mnie jako autora wzoru z linkiem do mojego blogu. 

 

 


