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1. Lista materiałów

Potrzebne materiały i akcesoria:
1 - Sutasz PEGA, 2 - Nici monofilowe size 0.10 lub 0.12, 3 - Nożyczki lub obcinaki
krawieckie, 4 - Klej Hi-Tack, 5- Igła John James size 12, 6- Klej UHU, 7- Taśma
cyrkoniowa, 8 – Kamienie onyxu, koralu, Swarovski rivoli 12mm, 9 – Toho round 11o i
8o, 10 – Toho 15o, 11 – Triangle 11o, 12- Bigle 1 para
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2. Rozpoczynamy szycie

5. Przygotuj: 2x kamienie, 4x Toho 8o, 4 x 2 kawałki ok. 20cm sznurków sutasz
(sznurki przygotowujemy na dwa kolczyki, więc pamiętaj by jedna 4 i druga były
identyczne kompozycyjnie). Nawlecz igłę i zawiąż podwójny supełek. Nadmiar nici
odciąć przy samym supełku.
6. Pamiętaj ułożyć sznurki stroną gładką do siebie, a prążkowaną z tyłu (splot
jodełki musi być skierowany w jedną stronę).
7. Układamy sznureczki sutaszu jeden na drugim.
8. Igłę wbijamy od dołu w środek jodełki tak by ukryć supełek.

2a. Rozpoczynamy szycie

9. Sznurki zszywamy razem. Pamiętajmy, że formujemy sznurki do wszycia
kamienia. Nasz ścieg musi być zatem gęstszy od wewnątrz, a rzadszy od zewnątrz.
10. Sprawdzamy czy kamień pasuje i pod kamieniem zszywamy sznurki razem.
11. Igłę wbijamy w sznurki wychodząc pod kamieniem tak jak na zdjęciu.
12. Igłę prowadzimy przez kamień i sznurki. Wracamy tą samą drogą, ale wbijając
przy wyjściu w sznurki z drugiej strony.
Całość powtarzamy wracając tą samą droga do punktu wyjścia. Następnie
przeszywamy dwa razy wszystkie sznurki pod kamieniem.
Szyjemy etapami. Powtórz kroki od 5 do 12 dla drugiej bazy.

3. Formujemy ślimaki

13. Formujemy sznurki do małego kamienia.
14. Zszywamy sznurki tak by igła znalazła się prostopadle do dziurki nad dużym
kamieniem.
15. Wszywamy mały kamień podobnie jak w punkcie 12 naszej prezentacji.
16. Szyjemy dalszą część ślimaka układając sznurki z tyłu.
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17. Zszywamy sznurki, aż igła znajdzie się równolegle do naszych kamieni. Jak na
zdjęciu.
18. Zabezpieczamy sznurki zszywając je do sznurków poniżej ściegiem na tzw.
„okrętkę”, by były solidnie przytwierdzone do podłoża.
19-20. Powtarzamy kroki od 13 do 18 szyjąc z drugiej strony ślimaka.
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23-26. Zabezpieczamy sznurki zszywając je do sznurków poniżej ściegiem na tzw.
„okrętkę”, by były solidnie przytwierdzone do podłoża.
Końce odcinamy i zabezpieczamy klejem Hi-Tack tak by się nie strzępiły.

3c. Wykończenie górnych
elementów

24-26. Do gotowych elementów w szczelinę nad kamieniem doszywamy Koraliki
Triangle 11o. Koraliki idealnie zakryją szczelinę.
Do górnych baz na górze doszywam też 4 koraliki Toho 15o tak, by potem
można było zamontować bigle.
Szyjemy etapami dlatego kroki od 9 do 26 powtarzamy dla drugiej bazy.

Gotowe górne elementy :)

4. Szyjemy główną bazę

Nadszedł czas na wykonanie głównych elementów naszych kolczyków.
27-29. Powtarzamy analogicznie kroki od 5 do 10 obszywając rivoli Swaroskiego.
Gdy kamień będzie pasował zszywamy pod nim sznurki sutaszu.
Kryształy bardzo ładnie układają się w sznurkach sutaszu dzięki swojej budowie.
Idealnie wsuwają się we wcięcie jodełki w sznurkach.
30. Następnie wklejamy kryształ puszczając po jego brzegu kropelkę kleju
szybkoschnącego np.. UHU. Kropelka musi być niewielka tak by spłynęła z kryształu
na sznurki w miejscu ich łączenia. Ważne jest to by kropelka nie była duża
i nie przesiąknęła przez sutasz. Gdy klej przesiąknie zmienia kolor. Gdy kleju
jest za dużo może stać się to problematyczne przy dalszej rozbudowie naszej
kompozycji, ponieważ w tym miejscu sznurki są tak twarde, że igły nie wbijemy.

31-33. Wykonujemy kroki od 13 do 15 wszywając koraliki Toho 8o.
34. Za wszytym kamieniem doszywamy sznurki sutaszu do naszej bazy i znów
formujemy sznurki przygotowując się do formowania małych ślimaków.
35-37. Formujemy małe ślimaki. Kroki 31-37 powtarzamy dla drugiego boku.

42. Zabezpieczamy sznurki zszywając je do sznurków poniżej ściegiem tzw.
„na okrętkę”, by były solidnie przytwierdzone do podłoża co widać na zdjęciu.
Szyjemy etapami dlatego kroki 31-42 powtarzamy dla drugiej bazy.

5. Wszywamy taśmę cyrkoniową

43. Sznurki z jednej strony po zabezpieczeniu w kroku 42 odcinamy i zaklejamy
delikatnie klejem Hi-Tack tak by się sznurki nie strzępiły. Drugie sznurki formujemy
do wszywania taśmy cyrkoniowej.
44 - 46. Umieszczamy taśmę cyrkoniową pomiędzy sznurkami sutaszu i
przyszywamy ją wbijając igłę pomiędzy oczka taśmy raz z jednej strony, a raz z tyłu
taśmy. Dzięki takiemu szyciu taśma trzymana jest w tzw. „kleszczach” i nie wypada.
Pamiętajmy o dosuwaniu oczek taśmy cyrkoniowej by ładnie nam się układała.
W taki sam sposób przyszywamy dalszy kawałek taśmy cyrkoniowej, aż dojdziemy
do drugiego ślimaka.
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47. Zbliżając się z doszywaniem taśmy cyrkoniowej powoli wywijamy sznurki
sutaszu do tyłu naszej pracy.
48. Sprawdzamy czy sznurki sutaszu i taśma cyrkoniowa dobrze się układa.
49. Zabezpieczamy sznurki zszywając je do sznurków poniżej ściegiem na tzw.
„okrętkę”, by były solidnie przytwierdzone do podłoża.
50. Sznurki odcinamy i zabezpieczamy klejem Hi-Tack delikatnie tak by nam się
końcówki nie strzępiły.
Szyjemy etapami dlatego kroki od 43 do 50 powtarzamy dla drugiej bazy.

Dzięki szyciu etapowemu mamy już gotowe bazy główne i górne :)
Do gotowych baz głównych tuż w szczelinę nad kamieniem też doszywamy koraliki
Triangle 11o. Koraliki idealnie zakryją szczelinę.

6. Łączenie elementów

51-52. Rozpoczynamy łączenie elementów wyprowadzając igłę z sznurków
nad kamień koralu.
53. Nabieramy koraliki Toho i przechodzimy igłą w sznurki górnej bazy.
Kilka razy zszywamy wszystko razem przechodząc na drugą stronę.
Dla drugiego boku wykonujemy te same czynności widać to w kroku 55.

7. Wykończenie

Szyjemy etapami dlatego powtarzamy kroki 51-55 dla drugiego
kolczyka.
Sposoby na wykończenie:
1. Podklejenie cienkim filcem, alkantarą lub skórą.
2. Obszycie sznurkami sutaszu w dekoracyjnym ułożeniu.
3. Obszycie cekinami.
4. Haft koralikowy ( prezentowany w kroku 57).
5. Inne wykończenie według własnej inspiracji.
Nie opisuję tutaj wykończenia gdyż jest to indywidualna
sprawa każdego twórcy.

Po wykończeniu naszych kolczyków z tyłu i zamontowaniu bigli otrzymujemy gotowe
kolczyki.
Warto też nasze kolczyki zaimpregnować impregnatem do sutaszu byśmy mogli się
nimi jak najdłużej cieszyć.

Ten tutorial przedstawia tylko jedną z możliwości szycia biżuterii sutasz.
Taśmę cyrkoniową możecie zastąpić np.. koralikami Toho lub Fire Polish,
a rivoli Swarovskiego na kamienie lub większe koraliki.
Wszywanie koralików Toho opisałam w poprzednim tutorialu, który
znajdziecie w poprzedniej zabawie >>TUTAJ<<
W miarę zdobywania doświadczenia, każdy wypracowuje swój
indywidualny styl szycia.
Jestem autorką treści i zdjęć zamieszczonych w tym tutorialu.
Zgodnie z obowiązującym prawem autorskim nie wyrażam zgody na
ich kopiowanie i rozpowszechniania bez mojej zgody.
Chcesz zamieścić tutorial na swoim blogu lub stronie napisz do mnie:
eva@sutasz.vizje.pl
Zapraszam Was do zamieszczenia prac wykonanych na podstawie tego
tutorialu na stronie http://www.sutasz.info
Więcej prac wykonanych w technice sutasz mojego autorstwa znajdziecie na:
http://www.sutasz.vizje.pl

https://www.facebook.com/EvaSutasz

