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Przedstawiam kurs, w którym krok po kroku pokażę jak opleść kryształ rivoli
1122 Swarovskiego przy zastosowaniu drobnych koralików dwóch rozmiarów.
Jest to kolejna alternatywa dla haftu koralikowego - przy plecionkach
(beading) nie wykorzystuje się podkładu do szycia oraz kleju.
Wszystkie etapy starałam się przedstawić możliwie w prosty sposób,
posiłkując się schematami i zdjęciami. Cała plecionka jest oparta o ścieg
tubular peyote.
Opleciony kryształ może stanowić kolczyk, zawieszkę a może element
większej całości?
Materiały:
- koraliki toho 15/0 - na schemacie zielone,
- koraliki toho 11/0 - na schemacie pomarańczowe,
- kryształek rivoli Swarovskiego rozmiaru 12mm (opcjonalnie 10mm lub 8mm),
- żyłka - używam Jaxon Crocodile Premium 0,18mm (nadają się od 0.12 do 0.18),
- igła - używam Royal, marka bez różnicy ważne by bez trudu przechodziły 15/0,
- mata do koralikowania lub arkusz filcu - coś z czego koraliki nie będą uciekać,
- nożyczki,
- bigle/sztyfty,
- ew. inne koraliki typu dagers (grot), fire polish itp.

Główne zasady:
1. Staramy się żyłkę zaciągać dosyć mocno, tak, by koraliki były ułożone
ściśle, bez wolnych przestrzeni.
2. Plecenie koralikami rozmiaru 15/0 nie należy do najprostszych - koraliki te
są bardzo małe, mają też wąskie dziurki, dlatego należy pracować z nimi
delikatnie - przy dużej sile mogą pękać. Największe dziurki mają koraliki z
efektem opaque i transparent. Najciaśniejsze - silverlined, inside-colour i
metallic.
3. Zawsze przechodźmy jeszcze raz przez pierwszy dodany w danym
rzędzie koralik aby przejść do kolejnego rzędu.

Zaczynamy!

1. Na około metrową żyłkę z igłą nawlekamy dokładnie 32 koraliki 15/0.
Pozostawiamy około 10-15 cm "ogon" i przechodzimy jeszcze raz przez
pierwsze dwa dodane koralik, delikatnie zaciągając na kształt koła.

Przedstawiam tabelkę dla innych popularnych rozmiarów, zasada oplatania
pozostaje taka sama.
Rozmiar rivoli

Liczba początkowa
koralików

12mm

32

10mm

28

8mm

24

2. Dodajemy po jednym koraliku 15/0 co drugi koralik z koła. Po dodaniu
pierwszych 3 plecionka powinna się już nie rozjeżdżać.

Po dodaniu 16 koralików plecionka wygląda tak:

Tym samym wykonane zostały już 3 rzędy tubular peyote.

3. W kolejnym rzędzie dodajemy po jednym koraliku 11/0 pomiędzy te 15/0
które dodaliśmy w poprzednim rzędzie.

Cały rząd po dodaniu 16 koralików 11/0 wygląda tak:

4. Wracamy do 15/0. Dodajemy po jednym koraliku 15/0 pomiędzy dodane w
poprzednim rzędzie 11/0. Delikatnie zaczyna tworzyć się forma koszyczka.

Cały rząd wygląda schematycznie tak: (w rzeczywistości ma to już nieco inny
kształt)

5. Następnie dodajemy po jednym koraliku 15/0 pomiędzy te dodane w
poprzednim rzędzie. Pod koniec tego rzędu umieszczamy rivoli wewnątrz
plecionki. Nie będzie ona ściśle przylegać do kryształka, ale bez obaw!
jaśniejszym kolorem zaznaczyłam te rzędy 15/0 które tworzą tył plecionki.

Dodawane koraliki będą układać się do wewnątrz koła.

6. Przechodzimy koralikami do rzędu z 11/0 (z punktu 3). Teraz dodajemy po
jednym koraliku 11/0 pomiędzy 11/0. Sprawi to, że plecionka zacznie
przylegać do rivoli.

Cały rząd:

W tym miejscu, jeśli plecionka się dopasowała, można zakończyć pracę.
Należy przejść koralikami do miejsca gdzie wychodzi "ogon", zawiązać dwa
supełki i przejść żyłką kilka koralików dalej, a następnie uciąć żyłkę. To samo
zrobić z "ogonem". Nigdy nie ucinamy żyłek przy supełku.
Masz pytania? Pisz śmiało - weraph@o2.pl
Jeśli moja instrukcja pomoże ci w nauce - wspomnij o mnie - będę
wdzięczna!
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 Weroniki Kaczor, weraph
Moje prace mogą Cię zainspirować:
Na blogu:
www.koralikowaweraph.blogspot.com
W galerii prac:
www.wix.com/weraph/galeria

Niespodzianka na koniec!
Zajrzyjcie na kolejne strony
tam kilka sposobów na upiększenie plecionki:)

Przestawię teraz jak można urozmaicić formę plecionki.
A. Gwiaździsty wzór wewnątrz.
Rozmiar rivoli

Liczba ramion gwiazdy

12mm

8

10mm

7

8mm

6

Wracamy z zewnętrznych 11/0 do 15/0 z punktu 5. Dodajemy po jednym
koraliku 15/0 w co drugie miejsce na dodanie koralika. Myślę, że lepiej to
obrazuje schemat. Ważne by wybierać bardzo równe koraliki, by gwiazdka
miała ładne, symetryczne ramiona.

Przykładowy efekt - sześcioramienna gwiazdka w górnym kryształku:

B. Kwiatek. Dodajemy po dwa koraliki 11/0 pomiędzy co drugi koralik 11/0 z
punktu 6.

Przykładowy efekt - szmaragdowy kwiatek.

C. Zewnętrzna gwiazdka. Dodajemy sekwencję 11/0, 15/0, 11/0 pomiędzy co
drugi koralik 11/0 z punktu 6.

Przykładowy efekt:

D. Aster. Dodajemy po trzy koraliki 15/0 pomiędzy koraliki 11/0 z punktu 6.

Przykładowy efekt:

Oczywiście wariacji może być nieskończona ilość! Czekam na wasze
pomysły!

