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foto robert tichý; Návrh a provedení Zuzana Kolmanová

dredy
z ovčího rouna

Výhodou těchto dredů je zvýraznění účesu a jednoduchost,
s jakou je připevníte nebo opět odložíte.
Získáte barevný účes bez barvení a můžete ho denně měnit.

www.praktickazena.cz

co budete potřebovat

Barvy Iberia Kit, 5 dkg bílého česance vlny, mýdlo s jelenem, igelit, igelitové sáčky, gumičku do vlasů,
struhadlo, plastové lahvičky, bublinkovou fólii

Postup krok za krokem
Z pramene česance oddělte slabé
praménky, stočte na předloktí. Praménky nejprve namočte ve vodě
a v ruce vyždímejte. Barvu připravte podle návodu výrobce. Pracujte
v rukavicích na igelitové podložce.
Barvu si rozdělte do plastových
lahviček, ze kterých se vám bude
snadno aplikovat. Stočené pramínky rozlože na igelitovou podložku
a nanášejte barvu na libovolné
místo na vlně. Prolínáním barev
vzniknou barevné variace. Po obarvení praménky natrhejte na délku
přibližně 120 cm, vlna se nesmí
stříhat. Nastrouhejte si mýdlo
a rozmočte ve vodě. Udělejte dva
nálevy, jeden se studenou vodou
a druhý s hodně teplou (tak teplou,
abyste vydrželi mít v ní ponořené
ruce). Vložte do teplé vody obarvený pramének a v dlaních ufilcujte
v dredy (mněte, hlaďte, mačkejte,
valchujte v bublinkové fólii nebo na
valše). Přehněte zaplstěné prameny na polovinu a liščí smyčkou (viz
obrázek) upevněte všechny dredy
po celém obvodu gumičky. Ještě
mokré dredy zapleťte do copánků a nechte důkladně zaschnout
a rozpleťte. Pokud máte vlnu, která
se špatně plstí, vložte zapletené
copánky na sítko do hrnce nad
hladinu (v kterém jsou 2–3 cm vody) a přiveďte vodu do varu. Nechte přes vlnu několik minut (5–10)
procházet páru, tím vlnu zplstíte.

Dobrá rada

liščí smyčka

Nemusíte si kupovat všechny odstíny barev, ze kterých
si chcete dělat dredy, stačí tři základní barvy (červená, modrá, žlutá), kterými vlnu obarvíte. Při barvení
získáte celou škálu dalších tónů, odstínů a barev.
Modrá s červenou = fialová
Modrá se žlutou = zelená
Červená se žlutou = oranžová

www.praktickazena.cz dredy z ovčího rouna vydala jako speciální elektronickou publikaci
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předplatné
Praktická žena za

39 Kč

S předplatným získáte každé číslo Praktické ženy
o 20 Kč levněji než na stánku!
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způsoby jak si předplatit

• jednoduše přímo na www.predplatne–casopisu.cz
• jednoduše posláním e-mailu na pz@send.cz
• jednoduše telefonicky na 225 985 285

Aktuální informace o předplatném naleznete na www.predplatne-casopisu.cz

Zájemci o návody ve formátu PDF si také stahují

