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O-Beads
Nowy wymiar kreatywności.
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Na polskim rynku od niedawna można znaleźć nowe koraliki o magicznej nazwie O-Beads.
Zaprojektowała je Sabine Lippert projektantka roku magazynu Beadwork i twórczyni koralików Rizo.
Nowe pierścienie koralików O-Beads są podobne do starszego wydania czeskich koralików jednak
wyróżniają je następujące cechy: spójność w wielkości i kształcie, każdy koralik jest identyczny
niezależnie od tego w jakim kraju lub mieście zostanie kupiony (średnica koralika 4mm, grubość 1,5mm i
średnica otworu 1,5mm); szeroka gama kolorystyczna (kolory nieprzeźroczyste, z połyskiem, tęczowe,
metaliczne, w kolorach czeskich kolców i koralików gumdrop).
Koraliki O-Beads zyskały dużą popularność w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na świecie.
Czy podbiją serca projektantek i projektantów biżuterii w Polsce? Moje serce już podbiły i zaprezentuję
wam bransoletkę z ich udziałem. Moja wersja klasycznej Caprice z dodatkiem Miyuki Drop 3,5mm i OBeads w kolorze Chalk Lava Red. Dla ułatwienia wyplatania podstawy bransoletki można użyć dwóch
kolorów koralików. Jeden kolor będzie oznaczał, że przechodzimy dwa razy przez ten koralik. Inny kolor,
tylko raz.
Materiały
Toho Round rozmiar 11
Toho Round rozmiar 15
Miyuki Drop 3.4mm
O-Beads
zapięcie sidle z 5 loopami
nić do wyplatania

Narzędzia
igła do beading’u
mata do rękodzieła

WYKONANIE:
1.

Siatkę, czyli podstawę bransoletki wyplatamy z koralików Toho Round rozmiar 11 i Miyuki Drop.
Nawlekamy na nić 22 koraliki, 1 Drop i 1 koralik.

2.
Przechodzimy igłą przez drugi koralik od Drop’a, na rysunku czerwony. Następnie dodajemy 3
koraliki i przechodzimy przez czwarty w rzędzie i tak dalej, aż do ostatniego koralika. Nawlekamy 3
koraliki, 1 Drop, 1 koralik i przechodzimy przez drugi koralik za Drop’em.
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3.
Kolejny rządek wykonujemy podobnie. Dodajemy po 3 koraliki i przechodzimy co czwarty koralik
poprzedniego rzędu. Zamiast liczyć wystarczy tylko wbijać igłę w środkowy koralik kolejnej koralikowej
pętelki (na zdjęciu koralik czerwony). Wychodzimy z ostatniego wspólnego koralika, czyli czwartego od
Drop’a, nawlekamy 3 koraliki, 1 Drop i 1 koralik i ponownie przechodzimy przez drugi koralik od
Drop’a. Wykonujemy ten motyw za każdym razem gdy kończymy rządek na górze i dole podstawy
bransoletki. Wykonujemy podstawę o takiej długości jaką chcemy aby miała cała bransoletka z odjęciem
długości, którą zabierze nam zapięcie magnetyczne typu sidle.

3

4

4.
Zaczynamy wplatanie koralików O-Beads pomiędzy oczka siatki. Można wplatać je oczko za
oczkiem lub w różnych kompozycjach kolorystycznych. Ja postanowiłam dać im jedno oczko odstępu z
każdej strony. Robimy supełek jeden koralik wyżej, nad koralikiem początkowym bransoletki.
Przechodzimy przez pierwszy koralik wspólny na wierzchu oczka i nawlekamy 1 koralik O-Beads, 1
koralik o rozmiarze 15, przechodzimy ponownie przez O-Beads i wbijamy się przez koralik wspólny w
siatce naprzeciwko. Przewlekamy nić dookoła następnego oczka i postępujemy ponownie. Dla jasności
proszę spojrzeć na rysunek przedstawiający bieg nici.

5. Wszywamy zapięcie magnetyczne typu slide z 5 oczkami. Rozpoczynamy od środkowego koralika w
pierwszym oczku bransoletki, wbijamy igłę od góry, dodajemy 2 koraliki o rozmiarze 15, przechodzimy
przez pierwsze oczko zapięcia, dokładamy 3 koraliki i przechodzimy przez ten sam koralik ponownie od
góry (wzmacniamy wykonując kilka przejść pomiędzy koralikami). Tak wykonaną koralikową pętelkę
powtarzamy jeszcze 4 razy z przerwami co 3 koraliki. Drugi koniec bransoletki wszywamy podobnie. Dla
ułatwienia przygotowałam graficzny schemat wszywania.
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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 Katarzyny
Nawrat.
Udzielam pomocy i odpowiadam na wszelkie pytania:
katarzyna.proczek@gmail.com
Więcej inspiracji znajdziesz na moim blogu:
http://katarzynanawrat.blogspot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/KatherineNawratDesign
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