STROMEK

OBTÍŽNOST:

POTŘEBNÝ MATERIÁL:
Rauta “6“ 5 mm - 6x
Rauta “5“ 5 mm - 6x
Rauta “4“ 5 mm - 6x
Rauta “3“ 5 mm - 6x
Kulatá perle 8 mm - 2x
Kulatá perle 7 mm - 1x

Kulatá perle 6 mm - 1x
Rokail - 1x
Drátek 0,3 mm - 150 cm
K montáži si připravte ostré nůžky
a špejli.

VYSVĚTLIVKY:
Rauta “6“ 5 mm

Kulatá perle 8 mm

Rauta “5“ 5 mm

Kulatá perle 7 mm

Rauta “4“ 5 mm

Kulatá perle 6 mm

Rauta “3“ 5 mm

Rokail

Návod:
Stromek se skládá ze čtyř jehlanů navlečených na sebe. Tři menší jehlany
se vyrábějí stejným způsobem. Začneme od nejmenšího:
Ustřihneme si 30 cm drátku. Doprostřed drátu navlékneme 3x rautu “3“
(tzv. trojánek - tyčinka se třemi perličkami) (obr. 1). Z navlečených trojánků
vytvarujeme trojúhelník a drátky k sobě jednou stočíme (obr. 2). Nyní
navlékneme na oba drátky zároveň jeden trojánek a potom na každý z drátků
ještě po jednom trojánku (obr. 3). Vytvarujeme jehlan a drátky omotáme kolem
rohů spodního trojúhelníku. Zbytky drátků odstřihneme a první jehlan je hotový
(obr. 4).
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Odstřihneme si dalších 30 cm drátku a stejným způsobem vytvoříme jehlan
z raut “4“ – tzv. čtveránků (obr. 5).
Pokračujeme třetím jehlanem – odstřihneme si opět 30 cm drátku a použijeme
rauty “5“ – tzv. pateránky (obr. 6).
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Nyní máme hotové tři menší jehlany. Poslední, největší, spodní jehlan uděláme
z raut “6“ (tzv. šesteránků) tak, aby se na něj daly menší jehlany navléknout.
Použijeme zbytek drátku (60 cm) a postupujeme stejně jako u předchozích
jehlanů až do fáze, která je na obr. 3. Máme tedy navlečeno toto (obr. 7):

obr. 7

Při tvarování jehlanu jeden z drátků neomotáváme kolem rohu základnového
trojúhelníku, ale protáhneme jej skrz spodní šesteránek směrem ke druhému
drátku (obr. 8). Oba dráty nyní stočíme k sobě a otočíme si jehlan tak, aby
dráty směřovaly nahoru. Z vrcholu jehlanu nám tedy nyní vedou dva dráty, na
které můžeme dál navlékat.

obr. 8
Jako první na oba dráty navlékneme kulatou perli o průměru 8 mm (obr. 9).
Dále navlékneme jehlan z pateránků – drátky od sebe roztáhneme a jehlan
mezi ně vložíme. Můžeme zpevnit zkroucením drátků k sobě. Poté navlékneme
další kulatou perli 8 mm (obr. 10). Pokračujeme navlečením jehlanu
z čtveránků a jedné kulaté perle 7 mm (obr. 11). Jako poslední navlékneme
jehlan z trojánků, kulatou perli 6 mm a rokajl (obr. 12).
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Stromeček zakončíme očkem, které uděláme pomocí špejle – za drátky nad
rokajlem přiložíme špejli, drátky kolem ní ohneme a špejlí 2x zatočíme
(obr. 13). Odstřihneme zbytky drátků, srovnáme a stromeček je hotový (obr. 14).

