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Na początek...
Pamiętaj, że korzystanie z instrukcji nie jest tym samym, co
autorski projekt. Podawaj źródła inspiracji - szanuj prawa
autorskie innych twórców, a Twoje również będą
respektowane J
Ponadto słów kilka:
Sutasz (soutache) to specyficzny rodzaj sznurka upleciony na wzór
kłosa, który przez stulecia służył ozdabianiu ubrań. Dziś coraz
bardziej popularna staje się okazała biżuteria tworzona haftem
sutaszowym i choć na rynku znajdzie się bardzo wiele osób
zajmujących się sutaszem, to jednak nie wszystkie mogą
pochwalić się dopracowaną techniką – wymaga ona ciągłych
ćwiczeń, ponieważ bardzo łatwo jest wyjść z wprawy.
Dzięki temu tutorialowi nauczysz się wykonywać podstawowe
formy w sutaszowych projektach.
Zapraszam i życzę powodzenia J

Przygotuj:
- 1 m beżowego sutaszu
- 25 cm złotego sutaszu
- nić monofilową 0,1 mm
- płaski owalny kamień (tutaj masa perłowa) o wym. 2 x 3 cm
- paczkę równych koralików (np. TOHO lub PRECIOSA 11/o)
- 2 koraliki Fire Polish 6 mm
- mocne nici (np. do skór) – najlepiej pod kolor koralików
- klej: Magic oraz inny (wodoodporny, np. Hasulith lub UHU)
- niewielki kawałek beżowej skórki
- nożyczki

1. Utnij dwa fragmenty beżowego sutaszu po ok. 25 cm i jeden złotego tej samej długości.
2. Złóż sznurki jeden na drugim, zważając na kierunek „kłosa” (przyjrzyj
się, w jaki sposób uplecione są sznurki – splot każdego z nich
powinien iść w tym samym kierunku).
3. Rozpocznij zszywanie sznurków mniej więcej na 1/3 długości. Staraj
się trafiać igłą idealnie w środek każdego sznurka – dzięki temu
unikniesz nierówości widocznych w efekcie końcowym.
4. Delikatnie przeszywaj sznurki milimetr po milimetrze, nadając im
kształt podobny do kształtu kamienia (patrz: zdjęcie poniżej). Nie
zaciągaj nici zbyt mocno.

5. Gdy zszyjesz już wystarczającą długość sznurków (stale przymierzaj do
kamienia), przeszyj parę razy końcówki sutaszu tak, by zacisnąć
kamień we wnętrzu powstałej pętli (patrz: zdjęcie poniżej).
6. Zwróć uwagę na boki sznurków – jedna strona jest bardziej błyszcząca
i jednolita. Niech będzie ona widoczna z przodu pracy.
7. Następnie przeciągnij igłę tam i z powrotem przez otwór w kamieniu.
8. Delikatnie odchylając sznurki, oszczędnie posmaruj boki koralika
klejem (dzięki temu unikniesz obracania się koralika w trakcie dalszej
pracy).

9. Następnie doszyj po obu stronach pracy koraliki Fire Polish, po czym
podziel ilość sznurków na pół i obszyj pierwszy koralik.

10. Kiedy obszyjesz już mały koralik, zszyj sznurki z tymi, które okalają
główny kamień pracy.

11. Tak umocowane sznurki wywiń w przeciwnym kierunku i zszyj.

12. Tył pracy powinien wyglądać następująco:

13. Powtórz zawijasy nad drugim koralikiem, po czym odetnij nadmiar
sznurka i zabezpiecz jego końcówki klejem (do tego wystarcza Magic).

14. Gdy klej już przeschnie, wbij się pod zewnętrzny sznurek okalający
duży koralik (w miejscu widocznym na zdjęciu). Rozpoczniesz tutaj
doszywanie kolejnych sznurków.
15. Weź dwa fragmenty beżowego sutaszu (ok. 20 cm), ułóż je tak jak
wspominałam w punkcie drugim i szóstym.
16. Doszywaj sznurki tylko do zewnętrznej taśmy szutaszu – nadmierne
przeszywanie sznurków skutkuje wieloma nierównościami i
zaciągnięciami. Uważaj jednak, by nie pozaciągać włókien beżowych
sznurków okalających kamień – tył również musi pozostać estetyczny.

17. Gdy obszyjesz już cały kamień, przyszyj końcówki sznurków do
bocznych zawijasów (patrz: zdjęcie poniżej).
18. Następnie wywiń je w przeciwnym kierunku (możesz umieścić w
środku powstałej pętelki drobny koralik) i zakończ z tyłu tak jak w
punkcie dwunastym i trzynastym.

19. W puste przestrzenie wszyj drobne koraliki. Przód pracy powinien
wyglądać następująco:

20. Wykonaj koralikową krawatkę parzystym ściegiem peyote (schemat
poniżej), posługując się mocnymi nićmi (rozmiar krawatki w projekcie:
14 x 7 koralików).
21. Aby zabezpieczyć rulon przed rozplątaniem, kilkakrotnie przewlecz
jeden koniec nici tam i z powrotem wzdłuż całej krawatki.

22. Za pomocą drugiej końcówki nici doszyj krawatkę do wisiora,
uważając by była dokładnie po środku.

23. Wytnij z beżowej skórki niewielką elipsę: aby wyglądała estetycznie,
obszyj jej brzegi koralikami.
24. Wodoodpornym klejem przyklej elipsę z tyłu pracy, ukrywając ucięte
sznurki.

Gotowy wisior możesz zawiesić na dowolnym rzemieniu, sznurku lub innej
bazie naszyjnika, która przejdzie przez koralikową kawatkę.

I jak, udało się? J

Czy wiesz, że...?
- Pomięte taśmy sutaszu możesz rozprostować, delikatnie masując
je w palcach. Nie ściskaj ich zbyt mocno, bo możesz je zniszczyć.
- Tył pracy możesz wykończyć miejscowo, jak w tutorialu, lub
podszyć całość, nie używając kleju. Unikaj wykańczania filcem –
wygląda on mało estetycznie.
- Łącząc haft sutaszowy z innymi technikami możesz uzyskać bardzo
ciekawe efekty.
- Warto impregnować prace sutaszowe specjalnymi preparatami –
dzięki temu będą trwalsze i odporniejsze na wilgoć i zabrudzenia.

Przykładowe prace z sutaszu:

Powodzenia!
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