BRANSOLETA CAPRICE
By wykonać bransoletę caprice potrzeba:
ok. 20gram koralików 11/0 na wykonanie siatki
ok. 400 kryształków Fire Polish 4mm (z zapasem)
ok. 5 gram koralików 15/0
żyłka - ja używam żyłki wędkarskiej 0,20mm
Igła cienka (rozm.12 lub 13)
Mata do koralików lub np. styropianowa tacka, by koraliki nie uciekały
Wszystkie ilości są podawane w przybliżeniu. Wiadomo że ilość koralików zależy od obwodu dłoni
przez którą bransoleta ma przechodzić jak również od szerokości bransolety.
Pokazuję na schemacie bransoletę na 10 rządków (co to jest rządek - wytłumaczę dalej). Tak jest
najłatwiej liczyć potrzebną ilość kryształków.
Informacje podstawowe:
Zawsze jak zaczynamy pracę zostawiamy ok.15 cm żyłki na zakończenie pracy z drugiej strony.
W trakcie pracy by dowiązać nową żyłkę warto zacząć żyłkę kilka oczek wcześniej , zostawiamy
ok. 10cm żyłki i wiążemy podwójny supełek. Przechodzimy przez koraliki do danego miejsca gdzie
skończyliśmy i kontynuujemy pracę. Zostawioną końcówką kluczymy między koralikami następnie
wiążemy znów supełek, kluczymy i obcinamy żyłkę. Nigdy nie obcinamy żyłki przy słupełku.
Rządek- ilość kryształków liczone "po skosie", czyli 38 rządków x 10 daje nam 380 kryształków
Fire Polish. (Lub jak kto woli 5 kryształków w szerokości bransolety, jeden pod drugim liczone razy
dwa, czyli 5 x 2 x 38= daje nam ten sam wynik )
Bransoleta na 38 rządków przechodzi przez rękę ok. 20- 22 cm. Jest na szczęście rozciągliwa, jednak
nie ma co jej nadwyrężać :)

Jak wykonać siatkę :
Nawlekamy 33 koraliki 11/0 , następnie wbijamy się w 9 koralik (kolor czarny) liczony od dołu,
tworzy nam się malutka pętelka.

Następnie nawlekamy 5 koralików, na żyłce odliczamy też 5 i wbijamy się w 6 (czarny)
Robimy tak do końca koralików, czyli wbijamy się w te zaznaczone na czerwono, po uprzednim
dobraniu 5 koralików.

Nawlekamy znów5 koralików i wbijamy się w 3 od góry (czarny). Nawlekamy 5 koralików,
odliczamy 5 na żyłce i wbijamy się w 6. Kontynuujemy tak do końca koralików zaznaczonych na
czerwono.

Nawlekamy znów 5 koralików i wbijamy się w 3 od dołu (czarny). Następny rządek robimy tak
samo. Wbijamy się w koraliki zaznaczone na czerwono.

Robimy tak do uzyskania danej długości. Czyli wychodzi to w trakcie pracy tak.
Przy okazji widzimy jak liczone są rządki. (liczenie widać nie od początku, by było dokładnie widać
co to jest rządek ). Proszę zwrócić uwagę, po skosie widzimy10 oczek.

Łączenie siatki:
By połączyć siatkę nawlekamy 2 koraliki (czarne) i przechodzimy przez pierwszy koralik z drugiego
końca (czerwony).

Znów nawlekamy 2 koraliki (czarne) i wbijamy się w środkowy koralik oczka w siatce (czerwony) .

Następnie nawlekamy 2 koraliki (czarne) i znów wbijamy się w środkowy koralik (czerwony) . I tak
do końca, wbijasz się w zaznaczone na czerwono koraliki , uprzednio nawlekając 2 koraliki.
Pamiętaj, że kończąc siatkę tworzysz ostatni rządek.

Po zrobieniu danej długości warto po zaciągnięciu żyłki na siatce sprawdzić czy przechodzi przez
rękę, Jeżeli przechodzi z lekkim oporem (ale przechodzi) to warto zostawić tą ilość, siatka jest
jeszcze nie rozciągnięta przez kryształki- one ją wypchną. Robimy supełek razy dwa, przewlekamy
przez koraliki i możemy tą samą żyłką zacząć wypełnianie kryształkami.
Po zakończeniu sitaki będzie wyglądać tak:
(żyłka wychodzi z zaznaczonego na czerwono koralika)

Jak wypełnić kryształkami :
Żyłka wychodzi z siatki jak wyżej pokazano. Nawlekasz 1 koralik 15/0, kryształek FP i koralik 15/0,
wbijasz się w koralik w siatce zaznaczony na czarno.

Następnie wypełniamy siatkę jak pokazano.

Jak dojdziemy do końca szerokości nawlekając jak zawsze: koralik 15/0, kryształ FP , koralik 15/0 i
wbijamy się w koralik zaznaczony na niebiesko. Później wbijamy się w koralik zaznaczony na
czerwono (najbliższy) i kontynuujemy pracę.

Wygląda to tak: Bransoleta sama łapie zaokrąglony kształt w trakcie pracy.

Po wypełnieniu siatki kryształkami , należy zakończyć (zrobić dwa supełki) żyłkę między koralikami
na lewej stronie pracy, przeciągnąć żyłĸę jeszcze przez kilka koralików i obciać nadmiar żyłki.
Bransoleta prezentuje sie tak :) Życzę świetnej zabawy przy robieniu caprice ;)

Instruktaż zrobiony przez Anetę Majewską z AMIRkoraliki.blogspot.com nie jest na sprzedaż .
Użycie całego lub częsci instrukcji (bez mojej zgody) narusza prawa autorskie.
Jak zrobisz bransoletę wg tego tutorialu proszę wspomnij o mnie, najlepiej dodając linka z moim
blogiem http://amirkoraliki.blogspot.com/

