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Wyrazistość i prostota to cechy charakterystyczne tej bransoletki.  Cechuje ją również lekkość           

i plastyczność. Ale najważniejszą jej cechą jest to, że mieni się  ona cudownymi, świetlistymi 

refleksami niczym gwiezdny pył. Stąd też w kolekcji Swarovskiego otrzymała nazwę  „Stardust” .  

Sekretem bransoletki jest przeźroczysta siatka wypełniona luźnymi kryształkami, oszlifowanymi na 

kształt diamentów. 

 



 

 

Tego typu bransoletki możecie wykonać w różnych wariantach kolorystycznych oraz w różnych 

długościach.  Używając dłuższej siatki możecie zrobić nie tylko bransoletkę, ale i naszyjnik. 

Wszystko  zależy od waszej wyobraźni oraz waszych potrzeb. Możecie stworzyć własną, 

niepowtarzalną kompozycję, najlepiej oddającą wasze upodobania. W wersji monochromatycznej, 

albo w kontrastujących barwach, w delikatnych pastelach lub w intensywnych kolorach. Takie 

bransoletki są idealnym dodatkiem do każdej stylizacji. Od codziennej po wieczorową. Przekonajcie 

się same i stwórzcie własną, niepowtarzalną biżuterię, błyszczącą niczym gwiezdny pył :-) 

 

 

 

Do zrobienia bransoletki potrzebne nam będą : 

1. Siatka ( występuje w różnych  kolorach oraz rozmiarach ) 

2. Końcówki dobrane do rozmiaru siatki 

3. Ogniwka 

4. Zapięcie 

5. Koraliki do wypełnienia siatki  



 

 

Oprócz tego potrzebne nam będą : 

6. Klej 

7. Nożyczki 

8. Mała karteczka, która posłuży nam za lejek 

9. Jakiś podkład chroniący stół przed zabrudzeniem klejem ;) 

 

Wykonanie takiej bransoletki jest bardzo proste i nie wymaga dużo czasu. 

 

Zaczynamy  : 

 

1. Siatkę kupujemy na ogół na metry.  Możemy z niej odciąć odpowiedni kawałek, ale ja wolę 

zrobić to potem, ponieważ siatka jest dość rozciągliwa. Wolę nie ryzykować, że utnę za mało 

;) 

 

Najpierw wklejamy jeden koniec siatki w odpowiednio dobraną rozmiarem końcówkę             

i pozostawiamy do wyschnięcia. 



 

 

 

2. Kiedy klej wyschnie i dobrze złapie, dołączamy do końcówki ogniwko, zapięcie i drugą 

końcówkę.  Teraz odmierzamy odpowiednią długość siatki  i ją docinamy.  

Pamiętamy o tym, by siatki nie naciągać! 

 

 



3. Odpinamy niewklejoną końcówkę i smarujemy ją klejem. Odkładamy na bok.                        

Z przygotowanej karteczki robimy lejek i za jego pomocą wypełniamy siatkę koralikami. 

Swoją wypełniłam maleńkimi diamencikami. Wy możecie użyć takich, jakie akurat macie 

pod ręką   ( np. Toho czy Preciosę ). 

 

4. Wypełniamy siatkę po brzeg. 

 



5. Teraz wklejamy drugą końcówkę i pozostawiamy do wyschnięcia. 

 

 
 

Po wyschnięciu kleju mamy gotową bransoletkę. 

 

 
 

 



Na koniec taka moja mała uwaga. Ilość koralików zależy od tego jak długa będzie 

bransoletka czy naszyjnik, jaką średnicę ma siatka i od tego jak ściśle wypełnicie siatkę 

koralikami. Moja siatka ma 8mm średnicy i ta paczuszka koralików w zupełności 

wystarczyła na jej wypełnienie. Dla standardowej długości bransoletki i mniej więcej takiej 

grubości jak moja siatka wystarczy ok.10gr paczka koralików w rozmiarze 11/o. Im mniejsze 

koraliki, tym potrzeba ich więcej. Poeksperymentujcie z różnymi rozmiarami koralików oraz 

z ich różnymi kształtami. Z pewnością znajdziecie dla siebie „ ideał”.  

 

 

Powodzenia !  

  

Autorką tego kursu jest Caterina B. 

miracolopiccolo.blogspot.com 

 

Kurs przygotowany bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek komercyjny. 

Treść i zdjęcia tworzą integralną całość i są moją własnością. Kurs nie może być kopiowany  

 ani rozpowszechniany bez mojej zgody. 

 

Jeśli dzięki mojej instrukcji stworzysz własną, bransoletkę typu „Stardust”, 

będzie mi miło jak wspomnisz o mnie. 

Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na miracolo.piccolo@gmail.com 

 

 

http://miracolopiccolo.blogspot.com/

