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Kolor 1: tło, liczba: 2435  
Kolor 2: wzór l iczba: 805  

 
 
Zestaw kolorów jest oczywiście dowolny, można go 
dostosować do posiadanych zasobów oraz własnych 
preferencji. W przypadku tej bransoletki potrzebujesz jedynie 
dwóch kontrastujących ze sobą kolorów. 
 
Wykonując bransoletkę można korzystać z przedstawionego 
obok schematu graficznego. Zwykle wyplatając kolejne rzędy 
korzysta się z linijki / paska papieru (ja korzystam ze starej 
karty kredytowej :-) aby zaznaczyć miejsce w którym aktualnie 
się znajdujemy. Zachęcam jednak do wypróbowania 
zamieszczonego dalej schematu słownego. Wbrew pozorom 
jest łatwy do stosowania i znacznie przyspiesza pracę. 
Korzysta się z niego następująco: 
 

1.  w nawiasie podano liczbę koralików w kolorze określonym 
liczbą za nawiasem czyli (18) 1 oznacza 18 koralików w 
kolorze nr 1. 

 
2.  w kolejnych rzędach podano sekwencje koralików  które 
należy dodać w danym rzędzie np. zapis  Rząd 11   (3)1, 
(7)2, (8)1 oznacza iż w rzędzie 11 należy dodać kolejno 
ściegiem peyote  3 koraliki nr 1, 7 koralików nr 2 oraz 8 
koralików nr 1. 

 
3.  na macie/tacy układamy koraliki odpowiadające numerom 
(często przy kolejnych stosikach naklejam taśmą klejącą 
numerki, to znacznie ułatwia pracę przy skomplikowanych, 
wielokolorowych wzorach) i korzystamy z nich kolejno 
zgodnie ze schematem. 

 
4.  na początku, zgodnie ze schematem słownym, nawlekamy 
podwójną ilość koralików, gdyż w ściegu peyote koraliki te 
tworzą później 1 i 2 rząd (górki i dołki :-), następnie 
pracujemy od prawej (R) i od lewej (L): krawędzi plecionki. 
Podobnie jak przy schemacie graficznym zaznaczam sobie 
rząd, który właśnie dodaję linijką lub innym przedmiotem. 

 
 

5.  dołącz dowolne zapięcie (plecione lub z dowolnego 
metalu) i bransoletka gotowa! 
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SCHEMAT SŁOWNY 

Rząd 1-2   (36)1 
Rząd 3-6   (18)1 
Rząd 7   (3)1, (3)2, (2)1, (1)2, (9)1 
Rząd 8   (12)1, (3)2, (3)1 
Rząd 9   (4)1, (2)2, (2)1, (1)2, (9)1 
Rząd 10   (9)1, (5)2, (4)1 
Rząd 11   (3)1, (7)2, (8)1 
Rząd 12   (8)1, (2)2, (1)1, (2)2, (1)1, (1)2, (3)1 
Rząd 13   (4)1, (6)2, (8)1 
Rząd 14   (8)1, (3)2, (2)1, (2)2, (3)1 
Rząd 15   (4)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (8)1 
Rząd 16   (9)1, (2)2, (2)1, (2)2, (3)1 
Rząd 17   (5)1, (1)2, (1)1, (3)2, (8)1 
Rząd 18   (8)1, (3)2, (1)1, (2)2, (4)1 
Rząd 19   (4)1, (1)2, (1)1, (2)2, (10)1 
Rząd 20   (10)1, (5)2, (3)1 
Rząd 21   (4)1, (5)2, (9)1 
Rząd 22   (9)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (4)1 
Rząd 23   (3)1, (7)2, (8)1 
Rząd 24   (9)1, (2)2, (1)1, (3)2, (3)1 
Rząd 25   (4)1, (5)2, (9)1 
Rząd 26   (9)1, (2)2, (1)1, (2)2, (4)1 
Rząd 27   (5)1, (1)2, (1)1, (1)2, (10)1 
Rząd 28   (18)1 
Rząd 29   (4)1, (1)2, (13)1 
Rząd 30   (13)1, (2)2, (3)1 
Rząd 31   (4)1, (2)2, (12)1 
Rząd 32   (13)1, (1)2, (4)1 
Rząd 33   (4)1, (1)2, (13)1 
Rząd 34   (14)1, (1)2, (3)1 
Rząd 35   (18)1 
Rząd 36   (14)1, (1)2, (3)1 
Rząd 37   (11)1, (1)2, (6)1 
Rząd 38   (7)1, (1)2, (6)1, (1)2, (3)1 
Rząd 39   (3)1, (1)2, (7)1, (1)2, (6)1 
Rząd 40   (5)1, (3)2, (6)1, (1)2, (3)1 
Rząd 41   (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (7)1, (3)2, (4)1 
Rząd 42   (5)1, (1)2, (1)1, (2)2, (5)1, (1)2, (1)1, (2)2 
Rząd 43   (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1, (2)2, (1)1, (2)2, (4)1 
Rząd 44   (5)1, (1)2, (1)1, (2)2, (5)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 45   (1)1, (3)2, (6)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1 
Rząd 46   (5)1, (3)2, (4)1, (1)2, (1)1, (3)2, (1)1 
Rząd 47   (2)1, (1)2, (3)1, (1)2, (3)1, (2)2, (1)1, (1)2, (4)1 
Rząd 48   (5)1, (5)2, (2)1, (1)2, (1)1, (2)2, (2)1 
Rząd 49   (5)1, (2)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (2)2, (4)1 
Rząd 50   (5)1, (1)2, (6)1, (1)2, (1)1, (1)2, (3)1 
Rząd 51   (4)1, (3)2, (1)1, (1)2, (9)1 
Rząd 52   (9)1, (1)2, (2)1, (1)2, (5)1 
Rząd 53   (4)1, (3)2, (2)1, (1)2, (8)1 
Rząd 54   (8)1, (1)2, (3)1, (2)2, (4)1 
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Rząd 55   (4)1, (1)2, (5)1, (1)2, (7)1 
Rząd 56   (7)1, (1)2, (4)1, (2)2, (4)1 
Rząd 57   (5)1, (1)2, (5)1, (1)2, (6)1 
Rząd 58   (13)1, (1)2, (4)1 
Rząd 59   (5)1, (1)2, (5)1, (1)2, (6)1 
Rząd 60   (6)1, (1)2, (5)1, (1)2, (5)1 
Rząd 61   (12)1, (1)2, (5)1 
Rząd 62   (12)1, (1)2, (5)1 
Rząd 63   (1)2, (5)1, (1)2, (1)1, (2)2, (2)1, (1)2, (5)1 
Rząd 64   (6)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1, (1)2 
Rząd 65   (1)1, (1)2, (4)1, (1)2, (2)1, (2)2, (7)1 
Rząd 66   (6)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (4)1, (1)2, (1)1 
Rząd 67   (1)1, (1)2, (5)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1 
Rząd 68   (6)1, (2)2, (2)1, (1)2, (4)1, (2)2, (1)1 
Rząd 69   (2)1, (1)2, (4)1, (1)2, (10)1 
Rząd 70   (6)1, (2)2, (2)1, (1)2, (3)1, (2)2, (2)1 
Rząd 71   (4)1, (1)2, (3)1, (1)2, (2)1, (1)2, (2)1, (3)2, (1)1 
Rząd 72   (2)1, (2)2, (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1 
Rząd 73   (4)1, (2)2, (2)1, (1)2, (5)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 74   (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (8)1 
Rząd 75   (5)1, (2)2, (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 76   (1)1, (1)2, (2)1, (2)2, (3)1, (1)2, (8)1 
Rząd 77   (6)1, (2)2, (1)1, (1)2, (6)1, (1)2, (1)1 
Rząd 78   (2)1, (1)2, (1)1, (2)2, (2)1, (1)2, (9)1 
Rząd 79   (7)1, (1)2, (2)1, (1)2, (4)1, (2)2, (1)1 
Rząd 80   (4)1, (2)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (3)2, (2)1 
Rząd 81   (2)1, (4)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (4)1 
Rząd 82   (4)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (6)2 
Rząd 83   (2)2, (4)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (2)2, (3)1 
Rząd 84   (3)1, (3)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1, (1)2 
Rząd 85   (1)2, (6)1, (1)2, (1)1, (3)2, (1)1, (3)2, (2)1 
Rząd 86   (3)1, (2)2, (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (7)1 
Rząd 87   (7)1, (3)2, (1)1, (1)2, (1)1, (2)2, (3)1 
Rząd 88   (3)1, (2)2, (2)1, (2)2, (1)1, (1)2, (7)1 
Rząd 89   (8)1, (1)2, (2)1, (1)2, (6)1 
Rząd 90   (4)1, (6)2, (8)1 
Rząd 91   (2)1, (1)2, (5)1, (1)2, (2)1, (4)2, (3)1 
Rząd 92   (3)1, (2)2, (1)1, (2)2, (1)1, (1)2, (5)1, (2)2, (1)1 
Rząd 93   (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (5)1, (1)2, (1)1, (5)2, (2)1 
Rząd 94   (2)1, (2)2, (1)1, (2)2, (2)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1 
Rząd 95   (1)1, (1)2, (7)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (4)2, (1)1 
Rząd 96   (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (4)2, (4)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 97   (2)1, (1)2, (6)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (3)2, (1)1 
Rząd 98   (2)1, (3)2, (1)1, (3)2, (5)1, (1)2, (3)1 
Rząd 99   (3)1, (1)2, (5)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 100   (1)1, (4)2, (1)1, (3)2, (9)1 
Rząd 101   (1)2, (2)1, (1)2, (5)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (1)2 
Rząd 102   (1)1, (4)2, (2)1, (2)2, (6)1, (3)2 
Rząd 103   (1)1, (2)2, (6)1, (3)2, (1)1, (1)2, (1)1, (3)2 
Rząd 104   (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (2)2, (9)1 
Rząd 105   (9)1, (3)2, (1)1, (1)2, (2)1, (2)2 
Rząd 106   (1)1, (1)2, (3)1, (1)2, (1)1, (2)2, (9)1 
Rząd 107   (4)1, (2)2, (3)1, (2)2, (1)1, (1)2, (4)1, (1)2 
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Rząd 108   (5)1, (1)2, (1)1, (3)2, (2)1, (3)2, (3)1 
Rząd 109   (3)1, (1)2, (2)1, (1)2, (2)1, (2)2, (1)1, (1)2, (5)1 
Rząd 110   (6)1, (4)2, (1)1, (1)2, (3)1, (1)2, (2)1 
Rząd 111   (3)1, (1)2, (5)1, (3)2, (6)1 
Rząd 112   (6)1, (4)2, (1)1, (1)2, (3)1, (1)2, (2)1 
Rząd 113   (3)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (4)2, (6)1 
Rząd 114   (7)1, (3)2, (1)1, (1)2, (1)1, (2)2, (3)1 
Rząd 115   (3)1, (3)2, (2)1, (3)2, (7)1 
Rząd 116   (3)1, (1)2, (4)1, (4)2, (1)1, (2)2, (3)1 
Rząd 117   (8)1, (2)2, (3)1, (2)2, (3)1 
Rząd 118   (4)1, (3)2, (2)1, (3)2, (6)1 
Rząd 119   (6)1, (3)2, (1)1, (4)2, (4)1 
Rząd 120   (4)1, (1)2, (1)1, (3)2, (1)1, (2)2, (6)1 
Rząd 121   (6)1, (8)2, (4)1 
Rząd 122   (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (3)2, (5)1 
Rząd 123   (5)1, (3)2, (1)1, (4)2, (2)1, (2)2, (1)1 
Rząd 124   (1)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1, (5)2, (1)1, (2)2, (5)1 
Rząd 125   (5)1, (2)2, (1)1, (2)2, (1)1, (2)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2 
Rząd 126   (6)1, (5)2, (1)1, (2)2, (4)1 
Rząd 127   (4)1, (2)2, (1)1, (5)2, (2)1, (1)2, (2)1, (1)2 
Rząd 128   (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (2)2, (1)1, (1)2, (1)1, (3)2, (3)1 
Rząd 129   (3)1, (3)2, (1)1, (4)2, (3)1, (1)2, (2)1, (1)2 
Rząd 130   (2)1, (2)2, (3)1, (3)2, (1)1, (1)2, (1)1, (3)2, (2)1 
Rząd 131   (2)1, (3)2, (1)1, (4)2, (4)1, (2)2, (1)1, (1)2 
Rząd 132   (1)1, (1)2, (7)1, (3)2, (2)1, (3)2, (1)1 
Rząd 133   (1)1, (3)2, (2)1, (2)2, (10)1 
Rząd 134   (1)1, (1)2, (10)1, (2)2, (1)1, (3)2 
Rząd 135   (3)2, (1)1, (2)2, (10)1, (1)2, (1)1 
Rząd 136   (2)1, (1)2, (9)1, (2)2, (2)1, (2)2 
Rząd 137   (2)2, (1)1, (3)2, (3)1, (4)2, (2)1, (1)2, (2)1 
Rząd 138   (3)1, (8)2, (2)1, (3)2, (1)1, (1)2 
Rząd 139   (2)2, (1)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1, (3)2, (3)1 
Rząd 140   (14)1, (1)2, (2)1, (1)2 
Rząd 141   (1)2, (1)1, (1)2, (15)1 
Rząd 142   (9)1, (5)2, (1)1, (1)2, (2)1 
Rząd 143   (1)1, (2)2, (1)1, (6)2, (8)1 
Rząd 144   (7)1, (2)2, (4)1, (1)2, (3)1, (1)2 
Rząd 145   (1)1, (1)2, (8)1, (2)2, (6)1 
Rząd 146   (7)1, (1)2, (10)1 
Rząd 147   (1)2, (10)1, (1)2, (2)1, (2)2, (2)1 
Rząd 148   (2)1, (3)2, (1)1, (1)2, (6)1, (3)2, (2)1 
Rząd 149   (2)1, (5)2, (4)1, (1)2, (2)1, (1)2, (1)1, (1)2, (1)1 
Rząd 150   (2)1, (1)2, (3)1, (1)2, (4)1, (7)2 
Rząd 151   (3)2, (3)1, (2)2, (8)1, (1)2, (1)1 
Rząd 152   (1)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1, (2)2, (4)1, (2)2 
Rząd 153   (2)2, (5)1, (2)2, (7)1, (1)2, (1)1 
Rząd 154   (1)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1, (1)2, (6)1, (1)2 
Rząd 155   (1)2, (7)1, (1)2, (3)1, (1)2, (3)1, (1)2, (1)1 
Rząd 156   (2)1, (1)2, (2)1, (1)2, (3)1, (1)2, (8)1 
Rząd 157   (9)1, (1)2, (2)1, (2)2, (2)1, (1)2, (1)1 
Rząd 158   (2)1, (4)2, (3)1, (1)2, (8)1 
Rząd 159   (9)1, (1)2, (4)1, (2)2, (2)1 
Rząd 160   (8)1, (1)2, (9)1 
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Rząd 161   (9)1, (1)2, (8)1 
Rząd 162   (8)1, (1)2, (9)1 
Rząd 163   (5)1, (1)2, (3)1, (1)2, (8)1 
Rząd 164   (8)1, (1)2, (3)1, (2)2, (4)1 
Rząd 165   (4)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (8)1 
Rząd 166   (8)1, (1)2, (3)1, (1)2, (5)1 
Rząd 167   (4)1, (1)2, (1)1, (1)2, (2)1, (1)2, (8)1 
Rząd 168   (9)1, (1)2, (4)1, (1)2, (3)1 
Rząd 169   (4)1, (1)2, (4)1, (1)2, (8)1 
Rząd 170   (9)1, (1)2, (8)1 
Rząd 171   (4)1, (1)2, (3)1, (2)2, (8)1 
Rząd 172   (9)1, (2)2, (2)1, (1)2, (4)1 
Rząd 173   (5)1, (4)2, (9)1 
Rząd 174   (10)1, (3)2, (5)1 
Rząd 175   (6)1, (2)2, (10)1 
Rząd 176   (18)1 
Rząd 177   (18)1 
Rząd 178   (18)1 
Rząd 179   (18)1 
Rząd 180   (18)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mam nadziej ę, że spodobała Ci si ę ta instrukcje. Je śli masz uwagi lub pytania - 
skieruj je na adres: 
 

extrano.pl@gazeta.pl  
 
 
 
 

Więcej wzorów oraz instrukcji dost ępnych w internetowym sklepie: 
 

 
www.e-tutorial.eu 

 
 
 
 


