
Sweet Heart - ręcznie wyplatane serduszko krok  
po kroku.

Ręcznie wyplatane serduszko - baza na wisiorek, zawieszkę do telefonu, breloczek.

Kurs i zdjęcia – Ania Banach Banae (www.banae.pl, www.blog.banae.pl)

W poniższym kursie przedstawię jak wykonać ręcznie wyplatane serduszko (technika – beading).
Serduszko takie jest idealną bazą do wykonania wisiorka, zawieszki do telefonu, breloczka a 
wykonując dwa takie serduszka można je podwiesić na biglach i zrobić kolczyki. Poniższe 
serduszko zostało wykonane z kryształków Fire Polish 4mm ale można je zrobić także z 
kryształków Swarovski Bicone 4mm w dowolnym kolorze.

Materiały:

− nić lub żyłka – ja stosuję przeźroczyste nici monofilowe mono 0,20mm
− kryształki Fire Polish 4mm - 20 sztuk - tu kolor Light Siam Ruby
− kulki 2mm – 7 sztuk – tu użyłam posrebrzane
− igła do koralików nr.10
− cążki
− krawatka po podwieszania, zawieszka do telefonu, breloczek lub bigle do podwieszania 

– ja użyłam krawatki srebrnej (pr. 925) ponieważ wykonam wisiorek.
− Szczypce

http://www.banae.pl/
http://www.blog.banae.pl/


Żyłkę staramy się naciągać jak najmocniej. Igłę używam do wykończenia mojej plecionki. Końce 
będę oznaczać jako L i R.

Wykonanie bazy i wisiorka:

1. Odcinamy ok 100cm żyłki. Najpierw wykonamy uszko, na którym będziemy zaczepiać 
krawatkę, breloczek, zawieszkę lub bigle. W tym celu nawlekamy 5 kuleczek 2mm i przez 
ostatnią kuleczkę przekładamy koniec R i i przeciągamy – kuleczki ułożą się w kółeczko.

2. Następnie na koniec R nawlekamy 1 kuleczkę oraz 4 kryształki na koniec L nawlekamy 1 
kuleczkę. Przekładamy koniec L przez ostatni kryształek na końcu R i zaciągamy.



3. Na R nawlekamy 4 kryształki, koniec L przekładamy przez ostatni kryształek na końcu R i 
zaciągamy.

4. Koniec R przewlekamy przez kryształek nr 1 na zdjęciu.



5. Na L nawlekamy 3 kryształki, koniec R przekładamy  przez ostatni kryształek na końcu L 
i zaciągamy. 

6. Na R nawlekamy 3 kryształki, koniec L przekładamy  przez ostatni kryształek na końcu R 
i zaciągamy. 



7. Koniec R przewlekamy przez kryształek nr 2 na zdjęciu.

8. Na L nawlekamy 3 kryształki, koniec R przekładamy  przez ostatni kryształek na końcu L 
i zaciągamy. 



9. Koniec L przewlekamy przez kryształek nr 3 na zdjęciu.

10. Na koniec R nawlekamy 3 kryształki, koniec L przekładamy  przez ostatni kryształek na 
końcu R i zaciągamy. 



11. Koniec L przewlekamy przez kryształek nr 4, 5, 6 na zdjęciu.

12. Koniec R nawlekamy na igłę i będziemy teraz wykańczać naszą plecionkę przewlekając igłę 
przez zewnętrzne koraliki aż do spotkania obu nici jak na zdjęciach.





13. Końce nici przewiązujemy 3 krotnie i oba końce przekładamy przez najbliższe koraliki (nr 
7 i 8), odcinamy za pomocą cążków.

 
 



14. Bierzemy krawatkę oraz szczypce, otwieramy krawatkę i przekładamy przez oczko 
wykonane z kuleczek, zaciskamy – i nasze serduszko jest gotowe :).



Powstałe serduszko może służyć jako baza do dalszych projektów – życzę owocnego tworzenia :)

W razie pytań pisz proszę – zamowienia@banae.pl

Kurs jest własnością Banae nie może być w całości lub w części rozpowszechniany, sprzedawany 
ani kopiowany bez zgody Ani Banach Banae. W przypadku użycia kursu do swoich wyrobów, 
proszę zaznaczyć, że pochodzi z mojego bloga (www.blog.banae.pl).

mailto:zamowienia@banae.pl

