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Tutorial obrazuje sposób wykonania kółek z koralików SuperDuo, które są podstawą do wykonania 
kolczyków, bransoletek lub naszyjników.

Specyficzne ułożenie tych koralików w płaszczyźnie, daje duże pole do popisu, pod względem 
kolorystyki, gdyż kolory można układać "koncentrycznie" (po pierścieniu) lub "diagonalnie" 

(po promieniu koła).

Do wykonania koła potrzebne są:

 mata do koralikowania
 igła do nawlekania koralików (cienka) do TOHO 15/o
 żyłka Conitex mono 0.20 (w tutorialu użyłam czarnej nitki, dla 

lepszego kontrastu)
 koraliki SuperDuo 2,5x5mm (70 szt.) w tekście skrót SD
 koraliki TOHO 11/o 
 koraliki 4mm (np. okrągłe perełki, bicony, szklane ciosane lub 

dla ozdoby np. Daggery) (12 szt.)

Na potrzeby tutoriala użyłam kontrastowych koralików, więc zestawienie kolorystyczne
 nie jest zbyt szczęśliwe :-)



 Na około 1,5 metrową żyłkę z igłą 
nawlekamy 12 koralików  SD (SuperDuo)

 (podczas nawlekania warto sprawdzić, czy 
koralik posiada obie dziurki)

 Robimy pętlę - wbijamy igłę w pierwszy 
nawleczony koralik i przeciągamy żyłkę przez 
wszystkie koraliki.

Delikatnie ściągamy tworząc okręg z koralików.



 Robimy supeł i delikatnie zaciągamy

UWAGA! Nie można bardzo mocno ściągać koralików, 
ponieważ będzie to skutkowało falowaniem się całego 
koła. Między koralikami musi pozostać trochę luzu.

 W celu ukrycia supełka i zabezpieczenia przed 
rozwiązaniem albo przeciągamy żyłkę jeszcze raz 
przez SD albo robimy jeszcze jeden supeł około 
5mm wyżej od pierwszego i zaplatamy wzór 
przeciągając go przez kolejne koraliki.



 Przeciągamy żyłkę przez zewnętrzną dziurkę 
koralika SuperDuo

 Nawlekamy 1 szt. koralika Toho 11/o i 
przeciągamy żyłkę przez zewnętrzną dziurkę 
kolejnego koralika SuperDuo

Czynność powtarzamy do ukończenia rzędu.



  Po ukończeniu całego rzędu przechodzimy przez Toho 11/o



  Nabieramy 3 szt. koralików Toho 11/o a następnie przechodzimy przez Toho 11/o z 
poprzedniego rzędu.

Całość powtarzamy do zakończenia okręgu.



  Po zakończeniu rzędu przeciągamy żyłkę przez szczytowy koralik Toho 11/o



  Pomiędzy szczytowe koraliki Toho 11/o wplatamy 2 szt. koralików SuperDuo.

Czynnośc powtarzamy do utworzenia całego rzędu.



 Wplatając ostatnią parę SuperDuo 
przechodzimy przez szczytowy Toho 
11/o a następnie przez wewnętrzną 
dziurkę SuperDuo

 Przeciągamy żyłkę przez zewnętrzną 
dziurkę koralika SuperDuo, z którego 
wyszliśmy po zakończeniu rzędu, a 
następnie  przez kolejny koralik 
SuperDuo



 Nawlekamy dwa koraliki SuperDuo  i przewlekamy żyłkę przez zewnętrzne dziurki dwóch 
SuperDuo z poprzedniego rzędu.

Czynność powtarzamy do utworzenia całego okręgu z SuperDuo.



  Rząd zakończyliśmy wychodząc przez wewnętrzną dziurkę  SuperDuo , który jako pierszy 
nawlekliśmy w tym rzędzie

 Przewlekamy żyłkę przez zewnętrzną dziurkę SuperDuo z którego wyszła 



Przed nami ostatni etap - zdobienie rantów okręgu. 

 Na zmianę wplatamy pomiędzy SuperDuo Toho 11/o oraz kulkę 4 mm. 

Koralik 4 mm musi się znaleźć pomiędzy nawleczonymi w zewnętrznym rzędzie SuperDuo 
natomiast Toho miedzy SuperDuo wyraźnie oddzielonymi końcami 2 szt. SuperDuo z 

wcześniej nawleczonego rzędu.

Całość powtarzamy do ukończenia całego rzędu. 



 Żyłka wychodzi teraz z koralika  SuperDuo a całość wygląda jak na zdjęciu

 Na zakończenie należy zrobić supełek na żyłce i kilka razy przejechać żyłką na około 
poprzez koraliki z ostatnich dwóch rzędów tak aby zapobiec rozpadnięciu się naszego 

okręgu.

Obcinamy żyłki i gotowe !



Kółko jest podstawą do wykonania różnych ozdób. 
Można je wykorzystać do stworzenia kolczyków czy 

zawieszki. Łącząc je ze sobą można otrzymać 
ciekawe bransoletki czy naszyjniki.

Specyficzne ułożenie koralików SuperDuo w 
płaszczyźnie koła, daje duże pole do popisu, pod 
względem kolorystyki, gdyż kolory można układać 
"koncentrycznie" (po pierścieniu) lub "diagonalnie" 

(po promieniu koła).

Życzę udanego tworzenia

NA NASTĘPNYCH STRONACH KILKA 
PRZYKŁADÓW :)



ZAWIESZKA



KOLCZYKI



BRANSOLETKA I NASZYJNIK - KOMPLET



W razie pytań lub wątpliwości chętnie pomogę, pisz 
na:

kontakt@jena.com.pl

Do stworzenia polskiej wersji tutoriala 
zainspirował mnie wzór 75marghe75.

Włoski tutorial (film) do obejrzenia na:
http://www.youtube.com/watch?v=5VY83iI_C8w

http://75marghe75.blogspot.it/

Życzę udanego koralikowania.

W razie pytań lub wątpliwości chętnie pomogę, pisz 
na:

kontakt@jena.com.pl

Do stworzenia polskiej wersji tutoriala 
zainspirował mnie wzór 75marghe75.

Włoski tutorial (film) do obejrzenia na:
http://www.youtube.com/watch?v=5VY83iI_C8w

http://75marghe75.blogspot.it/

Życzę udanego koralikowania.

Kurs przygotowany bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek komercyjny.
Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 

Kurs nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez zgody Joanny Tierling-Wiśniewskej, JENA


