
Krawatka z koralików 

Kurs krok po kroku 

 

 

 

Czasami zdarza się tak, że nie możemy do naszej pracy dopasować gotowej krawatki, bo albo nie pasuje 

kolorystycznie, albo rozmiarowo, albo też najzwyczajniej w świecie nam się nie podoba. Możemy wówczas wykonać 

pasującą krawatkę samodzielnie. Przedstawiam kurs, w którym krok po kroku pokażę ją wykonać. 

    

 

 

 Potrzebne nam będą : 

1. Koraliki Toho w rozmiarze 15/o 

2. Igła, która przejdzie przez 15/o ( ja używam igły nr 12 ) 

3. Żyłka lub nici ( np. FireLine, Nymo O lub One-G) 



 

 

Oprócz materiałów opisanych na zdjęciu powyżej, potrzebne nam będą nożyczki i wygodne podłoże, np. mata do 

beadingu, jakaś tkanina, filc itp., aby nic nam nie spadło. Na potrzeby tej instrukcji oraz dla lepszego zobrazowania 

użyłam koralików Toho 11/o w dwóch odcieniach. To czy zrobicie krawatkę jednokolorową, czy wielokolorową, 

gładką czy we wzorki zależy tylko od waszej wyobraźni. Pamiętajcie tylko, że krawatka wygląda najładniej zrobiona 

z koralików w rozmiarze 15/o. 

 

Zaczynamy :) 

Na ok. 80 cm żyłkę ( dla większego komfortu pracy ) nabieramy 4 koraliki. 

 



Przechodzimy ponownie przez wszystkie 4 koraliki, zostawiając ok. 8-10cm „ogonek”,  zawiązujemy na supełek nitkę 

i przechodzimy przez dwa koraliki, aby ukryć supełek. Nie obcinamy jeszcze pozostawionego ogonka. Nasze koraliki 

powinny się ułożyć w kształt kwadratu. 

 

 

 

Teraz pomiędzy każdy koralik dodajemy po dwa koraliki. W sumie 8 koralików. Dodając ostatnie dwa koraliki 

przechodzimy nie przez jeden a przez dwa koraliki, wbijając igłę pod koralik z pierwszego rzędu i przechodząc przez 

koralik z drugiego rzędu. Tak jak pokazane jest to na zdjęciu. 

 

 



Po dodaniu wszystkich 8 koralików wasza praca powinna wyglądać tak 

 

 

 

Od tego momentu, w miejscach gdzie dodawaliśmy po dwa koraliki, do końca pracy będziemy dodawać zawsze po 

dwa koraliki ( na zdjęciach będą to koraliki w kolorze jasno fioletowym). Przechodzimy do następnego rzędu. 

Zaczynamy od dodania dwóch koralików.  

 

 

 



Teraz dodajemy jeden koralik. W tym momencie wzięłam koralik w innym kolorze, aby lepiej był widoczny na 

zdjęciu. 

 

 

 

Ponownie dodajemy dwa koraliki. Potem znowu jeden i tak na zmianę. Dodając ostatni  koralik w rzędzie, znowu 

wbijamy się pod drugi koralik i przechodzimy nie przez jeden, a przez dwa koraliki. W taki sam sposób jak                  

w poprzednim rzędzie. 

 

 

 



Po ukończeniu tego rzędu wasza praca powinna wyglądać tak. 

 

 

 

Kolejny rząd zaczynamy od dodania dwóch koralików. Potem dodajemy dwa razy po jednym koraliku.                        

I powtarzamy czynność. Po zakończeniu rzędu praca wygląda tak 

 

 

 



W ten sam sposób kontynuujecie dodawanie koralików. Zauważycie też, że po przerobieniu kilku rzędów wasza praca 

zacznie się sama wyginać przybierając kształt krawatki. Po przerobieniu kolejnego rzędu praca wygląda tak 

 

 

Kontynuujecie dodawanie koralików do momentu osiągnięcia przez krawatkę pożądanego rozmiaru. Gotowa 

krawatka wygląda tak 

 

 

 

Nie obcinajcie pozostałej nitki, tylko wykorzystajcie ją do przyszycia krawatki do wisiorka. 



Jeżeli brzeg waszego wisiorka jest bogato ozdobiony, może się okazać, że krawatka nie bardzo daje się 

wkomponować pomiędzy np. pikotki. Wówczas możemy krawatkę przedłużyć.  

Aby to zrobić, dodajemy kolejne dwa koraliki ( w miejscu, w którym do tej pory dodawaliśmy po dwa koraliki ), tak 

jak pokazałam na zdjęciu 

 

 

 

Wbijamy igłę od góry  tak jak pokazuje to zdjęcie 

 

 



Musimy dodać również koraliki po drugiej stronie. Wbijamy igłę tak jak pokazałam na zdjęciu i przechodzimy przez 

wszystkie koraliki na drugą stronę. Uważajcie, aby nie połamać igły. Koraliki są maleńkie i ciasno ułożone, więc aby  

nie złamać igły, lepiej nie pchać jej na siłę, tylko przechodzić na drugą stronę przez pojedyncze koraliki. Jak już 

przejdziecie na drugą stronę, dodajecie dwa koraliki w ten sam sposób co poprzednio. Pamiętajcie też                           

o wykorzystaniu nitki do przyszycia krawatki do waszej pracy. 

 

 

 

Na koniec nawleczcie „ogonek” na igłę. Przejdźcie przez kilka koralików i obetnijcie pozostałą nitkę.  

Gotowa, przyszyta krawatka wygląda tak  

 



 

 

 

 

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, niepowtarzalną krawatkę, 

będzie mi miło jak wspomnisz o mnie. 

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

 

http://miracolopiccolo.blogspot.com/

