BRANSOLETA „GRUBASEK”
By wykonać bransoletę potrzeba:
ok. 10-15gram koralików 11/0
ok. 160-200 kryształków Fire Polish 4mm
ok. 10 gram koralików 8/0
żyłka - ja używam żyłki wędkarskiej 0,20mm
Igła cienka (rozm.12 lub 13)
Mata do koralików lub np. styropianowa tacka, by koraliki nie uciekały
2 ogniwka, zapięcie wg uznania
Informacje podstawowe:
Zawsze jak zaczynamy pracę zostawiamy ok.15 cm żyłki na zakończenie pracy z drugiej strony.
W trakcie pracy 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 supełku.
Wszystkie ilości są podawane w przybliżeniu. Wiadomo że ilość koralików zależy od obwodu
nadgarstka.
Jak wykonać bransoletę :
Naniżamy 4 koraliki 8/0 , następnie wbijamy się w pierwszy nawleczony koralik. Tworzy nam się
kwadracik. Zostawiamy ok. 15 cm żyłki na wykonanie zakończenia.
Warto wspomnieć, że na tym etapie (mamy kwadracik) dobrze jest zrobić podwójny supełek, by
robótka nam się ładnie od początku układała.

Następnie nawlekamy koralik (żyłka wychodzi z koralika zaznaczonego na niebiesko) 8/0 i wbijamy
się w 8/0 które jest obok (czerwony koralik). Tak robimy do końca i mamy większy kwadrat.

Przewlecz żyłkę przez pierwszy dodany koralik w tym rzędzie- (zaznaczony na niebiesko).
Pora na uzycie Fire Polish. Nabież jeden FP i wbij się w kolejny 8/0 (zaznaczony na czerwono).
W ten sposób dodajemy resztę FP.
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Przewlekamy żyłkę przez pierwszy dodany FP i nawlekamy koraliki 8/0

Następnie robimy tak do końca okrążenia.

Zaciągamy mocno żyłkę, robi nam się mały kapturek.
Następie przewlekamy żyłkę przez pierwsze dodane 8/0 (niebieski koralik), nawlekamy na żyłkę
4 x 11/0, wbijamy się w 8/0 (czerwony koralik).

Powtarzamy tak, do końca okrążenia.

Przewlekamy żyłkę przez trzy (!) koraliki 11/0 i dodajemy kryształek FP. Wbijamy się w drugi
koralik 11/0 (czerwoy kolor) I przewlekamy żyłkę przez dwa (!) koraliki (czyli przez czerwony
i zielony) Dodajemy kolejny FP. Robimy tak do końca okrążenia.

Wygląda to tak:

Następnie wychodzimy żyłką z pierwszego FP , dodajemy 8/0 (czerwony koralik).....

…...oraz następne 8/0 . To w zasadzie wszystko. Robimy tak do porządanej długości : rządek 8/0 ,
rządek 11/0 , rządek FP :)
Pamiętajmy, ponieważ jest to tak naprawdę peyot parzysty, by zacząć nowy rządek musimy przewlec
żyłkę przez pierwszy dodany koralik w poprzednim rządku .

Kończenie:
Żyłka wychodi z 8/0 (niebieski) , dodajemy 8/0 I wbijamy się w następny 8/0 (czerwony), dodajemy
8/0 I wbijamy się w kolejny 8/0 (zielony) , dodajemy 8/0 I wbijamy się w kolejny 8/0 (żółty).

Przeciągamy żyłkę jeszcze dwa lub trzy razy przez ostatnio dodane koraliki , zawiązujemy podwójny
supełek , kluczymy żyłką , obcinamy nadmiar.

By dorobić zapięcie:
Wychodzimy z 8/0 ( zaznaczone na czerwono) nawlec koraliki 11/0 (np.8 sztuk- różowe na
schemacie), dodać ogniwko (białe na schemacie) przewlec żyłkę przez 8/0 (zaznaczony na
niebiesko) przewlec kilka razy przez 11/0 zawiązac supełek , obciąć nadmiar. Dodać zapięcie wg
uznania.

Bransoleta prezentuje sie tak :) Życzę udanego noszenia ;)

Wzór zaprojektowany oraz wykonany przez Anetę Majewską
Instrukcja zrobiona przez Anetę Majewską z AMIRkoraliki.blogspot.com nie jest na sprzedaż .
Użycie całego lub częsci instrukcji narusza prawa autorskie.
Jak zrobisz bransoletę wg tego tutorialu proszę wspomnij o mnie :)
http://amirkoraliki.blogspot.com/

