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KORÁLKOVÝ

FOTO ONDŘEJ KOŠÍK; NÁVRH A PROVEDENÍ JARMILA HORNÁ

pásek na hodinky

Korálkovým páskem u hodinek vzbudíte určitě pozornost.
Pásek nejenom plní svoji základní funkci, ale hlavně vás zdobí
originálními hlavami hadů.

www.praktickazena.cz

CO BUDETE POTŘEBOVAT
Sáček černého rokajlu a několik červených, 8 korálků tvaru oválu, vlasec, nůžky, hodinky, OT zapínání

POSTUP
krok za krokem
Pásek k hodinkám začínejte na ocásku hada. Navlečte 6 korálků, ke kterým
přidejte v dalších řadách další korálky
a pokračujte tělem podle obrázku 1.
Délku těla určuje síla zápěstí. Po tělu
navlékejte korálky na hlavě a jazyku
(obrázek 2 a 3). Po rubu hlavu tvořte zrcadlovitě a u začátku těla vlasec
ukončete uzlíky. Aby byl had prostorový, musíte udělat ještě 2 stejně dlouhé
dílce těla a ty k sobě sešít podle obrázku 4. Máte-li hotového hada, vytvarujte hadí serpentýny. Navlečte si vlasec do jehly, vytvořte očko s několika
korálky v části u ocásku a prošijte tělo.
Přidejte větší korálek a opět prošijte
tělo. Takto pokračujte až k hlavě a zde
vlasec zakončete uzlíkem (obrázek 5).
Stejně udělejte i druhou stranu pásku
s tou odlišností, že neuděláte na konci
očko, ale přišijete tyčku z OT zapínání.
Na závěr pásek přišijte k hodinkám.

Pro navlékání korálků
nemusíte vždy používat jenom
vlasec. Záleží jenom na vás,
zda zvolíte právě vlasec, nebo
třeba přízi či drátek.

Nezapomeňte
OT zapínání se používá převážně
na náramky. Má jednu velkou výhodu, zapnete ho jednou rukou.
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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
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