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Potrzebne materiały i akcesoria:
● Igła John James size 12 lub13
● Nici monofilowe size 0.10 lub 0.12
● Koraliki Toho Round 11o lub Cube 

1,5mm, Triangle 11o
● Koraliki Toho 15o
● Sutasz Pega (tutaj 4 kolory)
● 2 kamienie size 8mm lub 10mm
● 2 kamienie size 4mm
● Klej Hi-Tack
● Nożyczki, szczypce okrągłe
● Podstawki do koralików lub mata
● Bigle 1 para

1. Lista materiałów



  

2. Szykujemy się do szycia

Przygotuj:
● 4 x 2 kawałki ok. 20cm sznurków 

sutasz (sznurki przygotowujemy na 
dwa kolczyki, więc pamiętaj by 
jedna 4 i druga były identyczne 
kompozycyjnie)

●  Nawlecz iglę i zawiąż podwójny 
supełek. Nadmiar nici odciąć przy 
samym supełku.

WAŻNE! 

Pamiętaj ułożyć sznurki stroną gładką 
do siebie, a prążkowaną z tyłu (splot  
jodełki musi być skierowany w jedną 
stronę).



  

3. Szyjemy bazę kolczyka

1. Igłę wbijamy od dołu w środek jodełki tak by ukryć supełek. 

2. Sznurki zszywamy razem. Pamiętajmy, że formujemy sznurki do wszycia 
kamienia. Nasz ścieg musi być zatem gęstszy od wewnątrz, a rzadszy od zewnątrz.

3. Sprawdzamy czy kamień pasuje i pod kamieniem zszywamy sznurki razem. 

WAŻNE! 

 Zszywając ze sobą 
sznurki sutasz 
pamiętajmy by z przodu 
(czyli od naszej strony) 
sznurki miały brzeg 
gładki, a prążkowany z 
tyłu.



  

4. Wszywamy kamień

1. Igłę wbijamy w sznurki wychodząc pod kamieniem tak jak na zdjęciu. 

2. Igłę prowadzimy przez kamień i sznurki.

3-4. 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.



  

5. Szyjemy drugą baze

Szyjemy etapami. Powtórz kroki ze slajdu 3 i 4 dla drugiej bazy.



  

6. Formujemy duży ślimak

1. Formujemy sznurki do małego kamienia. Zszywamy sznurki tak by igła znalazła 
się prostopadle do dziurki nad dużym kamieniem. 

2. Wszywamy mały kamień podobnie jak na slajdzie 4 naszej prezentacji.

3-4. Szyjemy dalszą część ślimaka ukladając sznurki przed dużym kamieniem i 
zszywamy je. Sprawdzamy jak ślimak wygląda po naszej prawej stronie kompozycji.



  

7. Zabezpieczamy sznurki

1. Zszywamy sznurki, aż igła znajdzie się równolegle do naszych kamieni. Jak na 
zdjęciu.

2. Zabezpieczamy sznurki zszywając je do sznurków poniżej ściegiem na tzw. 
„okrętkę”, by były solidnie przytwierdzone do podłoża.

3. Powtarzamy kroki ze slajdu 6 i 7 dla drugiej bazy pamiętając o odbiciu lustrzanym.



  

8. Zabezpieczamy sznurki

1. Na zdjęciu widać zabezpieczone sznurki ściegiem tzw. „na okrętkę”.

2. Obcinamy sznurki jak najbliżej zszycia i zabezpieczamy je klejem by się nam nie 
strzępiły.



  

8. Wszywamy koraliki Toho

1. Układamy sznurki równolegle do tych co przylegają do głównego kamienia.

2. Wszywamy koraliki pomiędzy sznurki zewnętrzne i te przylegające do kamienia 
głównego.

3-4. Wszywamy ok. 10 koralików cube 1,5mm lub round 11o. Powtarzamy kroki dla 
drugiej bazy kolczyka.



  

9. Formujemy mały ślimak

1. Formujemy sznurki sutaszu do małego ślimaka.

2. Wszywamy koralik jak to było w dużym ślimaku.

3. Wracamy igłą też przez koralik.

4. Zszywamy dalsze sznurki formując ślimak do tyłu. Sprawdzamy jak wygląda 
ślimak na stronie prawej naszego kolczyka.



  

9a. Formujemy mały ślimak

1. Mocujemy sznurki do sznurków poniżej przechodząc przez środek jodełki.

2 -3. Szyjemy sznurki sutaszu podstawowym ściegiem formując je do głównego 
kamienia.

4. Blokujemy sznurki ściegiem „na okrętkę” do zabezpieczonych wcześniej 
końcówek dużego ślimaka.

Powtarzamy kroki ze slajdu 9 i 9a dla drugiej bazy kolczyka.



  

10. Wszywamy koralik maskujący

Wykonujemy kroki jak na obrazku powyżej dla obu baz kolczyka. Tutaj do 
zamaskowania otworu nad dużym kamieniem użyto Toho Triangle 11o.



  

11. Zabezpieczamy końcówki

Zabezpieczone ściegiem „na okrętkę” sznurki sutaszu obcinamy i zabezpieczamy 
klejem.



  

12. Doszywamy koraliki pod bigiel

Nabieramy 4 koraliki 15o i wszywamy je tak jak na zdjęciu obok siebie.

Pamiętajmy przeszyć koraliki kilka razy tak by się dobrze trzymały.



  

13. Wykończenie tyłu 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 
na zdjęciu).

5. Uszycie tak kompozycji, by 
końcówki nie były w ogóle 
widoczne.

6. Inne wykończenie według 
wlasnej inspiracji.

Nie opisuję tutaj wykończenia gdyż jest to indywidialna 
sprawa każdego twórcy.



  

14. Mocowanie bigli do kolczyków

Za pomocą szczypcy okrągłych rozchylamy bazę bigla jak na zdjęciach powyżej i 
montujemy je do naszych kolczyków. 

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.



  

15. Przykładowe prace

Prace zostały wykonane na warsztatach sutaszu na które serdecznie zapraszam.

Porady i artykuły dotyczące sutaszu, oraz możliwość wspólnego szycia znajdziecie 
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

http://www.sutasz.vizje.pl/


  

Ten tutorial przedstawia tylko jedną z możliwości szycia biżuterii sutasz. 

W miarę zdobywania doświadczenia, każdy wypracowywuje 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

mailto:eva@sutasz.vizje.pl
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