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Rozdziaï 9

Robimy fajnÈ codziennÈ
biĝuteriÚ w stylu funky
W tym rozdziale:
Ź Moda w Ăwiecie kolczyków.
Ź Róĝne style naszyjników.
Ź MoĝliwoĂci w dziedzinie projektowania bransoletek.
Ź Inne quasi-biĝuteryjne elementy z wykorzystaniem koralików.

Z

trendami tak to juĝ jest, ĝe ciÈgle siÚ zmieniajÈ. Aby za nimi nadÈĝaÊ, musisz
uwaĝnie przyglÈdaÊ siÚ temu, co ludzie noszÈ w charakterze ozdób. Polecam
programy poĂwiÚcone aktywnoĂci gwiazd, takie jak Entertainment Tonight, Extra!
czy cokolwiek, co nadaje sieÊ E! Czytaj czasopisma poĂwiÚcajÈce uwagÚ kwestii stylu,
takie jak „Twój Styl”, „Glamour”, „Cosmopolitan”, „People” czy jakiekolwiek inne
publikacje, w których moĝesz oglÈdaÊ zdjÚcia sïaw i obserwowaÊ, w co siÚ ubierajÈ.
Zapatrywania gwiazd na biĝuteryjnÈ modÚ moĝna równieĝ poznaÊ, oglÈdajÈc transmisje
z wydarzeñ takich jak wrÚczenie Oscarów, nagród Video Music Awards czy Zïotych
Globów. Jeszcze lepiej moĝna siÚ w tej kwestii zorientowaÊ, zapoznajÈc siÚ z relacjami
publikowanymi dzieñ po tego typu wielkich wydarzeniach. Polecam portale takie jak
www.yahoo.com, www.msn.com czy www.aol.com (dla zarejestrowanych uĝytkowników).
Na tych stronach niemal na pewno pojawiÈ siÚ odnoĂniki, które pozwolÈ Ci obejrzeÊ
galeriÚ zdjÚÊ z czerwonego dywanu.
Gdy poszukujÚ informacji na temat nowych trendów, ale równieĝ gdy po prostu
przeglÈdam sobie gazety, staram siÚ zawsze mieÊ pod rÚkÈ maïy notes. Na pustych
stronach mogÚ nakreĂliÊ szkic nowego wzoru (albo róĝnych elementów ozdób, które
zwrócÈ mojÈ uwagÚ). DziÚki temu zapamiÚtujÚ wyglÈd nowego rodzaju ozdoby
i zaczynam przepracowywaÊ go w swojej gïowie.
W tym rozdziale bÚdzie mowa o codziennej biĝuterii stworzonej z uwzglÚdnieniem
najnowszych trendów zarysowujÈcych siÚ w kilku kategoriach. BÚdziemy omawiaÊ
kolczyki, naszyjniki oraz bransoletki. PrzedstawiÚ równieĝ projekty przedmiotów
codziennego uĝytku, które nie zaliczajÈ siÚ do ĝadnej z tych grup.
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Podstawowe informacje
na temat kolczyków
Kolczyki to czÚsto pierwszy rodzaj ozdoby, który decydujÈ siÚ wykonaÊ poczÈtkujÈcy
twórcy biĝuterii. To prosty element, którego stworzenie nie wymaga duĝych nakïadów.
Wystarczy do tego kilka narzÚdzi (szczypce okrÈgïe oraz cÈĝki) i kilka podstawowych
materiaïów (koraliki oraz bigle). Ogólnie rzecz biorÈc, kolczyk moĝna zrobiÊ nawet
z rozprostowanego spinacza. W tym rozdziale podpowiem Ci, co siÚ teraz cieszy
szczególnÈ popularnoĂciÈ i jak wykorzystaÊ te informacje do realizacji wïasnych
pomysïów. PrzedstawiÚ równieĝ kilka wzorów kolczyków, których wykonanie
zajmuje zaledwie kilka minut.
¥wietnych pomysïów na kolczyki moĝesz szukaÊ równieĝ poza tÈ czÚĂciÈ. Ciekawe
sugestie znajdziesz wïaĂciwie w kaĝdym rozdziale tej ksiÈĝki. Warto jÈ zatem
przekartkowaÊ i czym prÚdzej chwyciÊ za szczypce!

Najnowsze trendy w Ăwiecie kolczyków
Internetowe wyszukiwanie dla haseï typu „modne kolczyki” przynosi tysiÈce przeróĝnych
opcji. Polecam zatem ograniczyÊ poszukiwania do okreĂlonego typu kolczyków
i wykorzystaÊ kilka róĝnych wyszukiwarek. Ja tak wïaĂnie robiÚ. Rzadko kiedy zdarza
mi siÚ trafiÊ na ten sam wzór dwa razy. Kaĝda taka sesja stanowi dla mnie wielkie
ěródïo inspiracji.
Poniĝej przedstawiam zestawienie najnowszych trendów w Ăwiecie kolczyków:

9 Kolczyki podïuĝne typu „mioteïka do ramion” (shoulder duster)

— to dïugie ozdoby, które siÚgajÈ niemal do ramion. Zwykle skïadajÈ siÚ z kilku
wisiorów (4 – 5 lub nawet wiÚkszej liczby), z których kaĝdy ma co najmniej
10 cm dïugoĂci. Tego typu kolczyki moĝesz stworzyÊ, wykorzystujÈc gotowe
ïañcuszki. Wystarczy zamocowaÊ do nich maïÈ szpilkÚ z gïówkÈ.

9 Kolczyki szerokie typu „kandelabr” (chandelier) — juĝ od kilku lat cieszÈ

siÚ bardzo duĝÈ popularnoĂciÈ. Do ich wykonania wykorzystuje siÚ miÚdzy
innymi zawieszki (bazy) w ksztaïcie koïa, trójkÈta czy ïezki w wersji z kilkoma
otworami. Do kaĝdego z otworów montuje siÚ wisiorek. Takie zawieszki moĝna
kupiÊ, ale moĝna teĝ stworzyÊ wïasne technikÈ wire wrapping. W tym celu naleĝy
zrobiÊ pÚtle z drutu i zamocowaÊ je do bigla. Tego typu kolczyki proponujÚ
w ramach wzoru 9.3.
W rozdziale 8. w ramach wzoru 8.1 zastosowaïam ciekawe rozwiÈzanie polegajÈce
na wykorzystaniu stemplowanej folii termokurczliwej. W ten sposób powstaïy
zupeïnie niepowtarzalne kolczyki.

9 Koïa — nosi siÚ je, odkÈd ludzie zaczÚli przekïuwaÊ sobie róĝne czÚĂci ciaïa.

Pierwsze kolczyki miaïy wïaĂnie ksztaït kóï, takie ozdoby nie wymagajÈ bowiem
zastosowania ĝadnego skomplikowanego mocowania ani ïÈcznika. Koïa caïy
czas zyskujÈ na popularnoĂci (mnie osobiĂcie urzekïy, gdy zobaczyïam OliviÚ
Newton-John w koñcówce filmu Grease). Koïa moĝna wykorzystaÊ jako koraliki,
ale moĝna teĝ nawlekaÊ koraliki na koïa. Moĝna owijaÊ koïa drutem, moĝna

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 9: Robimy fajnÈ codziennÈ biĝuteriÚ w stylu funky
wreszcie po prostu wykorzystaÊ je jako wisior. WariacjÚ na temat popularnych
rÚcznie kutych owijanych kóï znajdziesz w rozdziale 10.

9 Kolczyki zwisajÈce — po prostu zwisajÈ z ucha. Tego typu kolczyk moĝe siÚ

skïadaÊ z kilku zwisajÈcych elementów (jak w przypadku kolczyków typu „mioteïka
do ramion” czy „kandelabr”) bÈdě z pojedynczego wisiora dowolnych rozmiarów.
Wisiory moĝna zamocowaÊ nawet do kóï — robi siÚ to ïatwo i stosunkowo czÚsto.

9 Kolczyki niezwisajÈce (sztyfty) — to mniej wyszukane ozdoby, od których

z pewnoĂciÈ zaczynaïeĂ. (JeĂli ktoĂ ma wiÚcej niĝ jednÈ parÚ dziurek w uszach,
w jednej z nich na co dzieñ na pewno nosi wïaĂnie kolczyki typu sztyft). OdkÈd
jednak zastosowano je po raz pierwszy w pistolecie do przekïuwania uszu, wiele
siÚ zmieniïo, jeĂli chodzi o ich wzornictwo. Wiele osób chÚtnie nosi tego typu
kolczyki, poniewaĝ ceni sobie ich zapiÚcie wyposaĝone w zabezpieczenie (element
znajdujÈcy siÚ po drugiej stronie pïatka ucha). Niektóre bigle do tego typu
kolczyków majÈ specjalne oczka, do których moĝna zamocowaÊ wisiory czy
kandelabry. W takich ozdobach osadza siÚ kamienie szlachetne i póïszlachetne,
a takĝe krysztaïki, by w ten sposób nadaÊ im wyjÈtkowy charakter.

Warto zaopatrzyÊ siÚ w sztyfty, do których za pomocÈ kleju moĝna zamocowaÊ
nawiercone do poïowy koraliki i w ten sposób stworzyÊ wïasne proste wsuwane
kolczyki. CoĂ piÚknego!
Pïaskie kaboszony moĝna mocowaÊ do specjalnych sztyftów z pïaskÈ powierzchniÈ.
Na pïycie DVD doïÈczonej do drukowanej wersji ksiÈĝki (oraz na stronie
http://booksupport.wiley.com, jeĝeli czytasz e-wydanie) pokazujÚ, jak za pomocÈ tej techniki
zamocowaÊ do sztyftów urocze róĝe z ĝywicy i w krótkim czasie zrobiÊ ïadne kolczyki.
OczywiĂcie nie kaĝda para kolczyków daje siÚ ïatwo zakwalifikowaÊ do którejĂ
z powyĝszych kategorii. IstniejÈ kolczyki zwisajÈce, dla których bazÚ stanowi sztyft.
Spotyka siÚ równieĝ kandelabry tak dïugie, ĝe z powodzeniem moĝna byïoby je uznaÊ
za mioteïki. Powyĝszy podziaï na kategorie nie powinien CiÚ ograniczaÊ. Nowe trendy
powstajÈ czÚsto wïaĂnie poprzez ïÈczenie juĝ istniejÈcych rozwiÈzañ.

Kwestie praktyczne
Jeĝeli chodzi o robienie kolczyków, trzeba wziÈÊ pod uwagÚ pewne kwestie praktyczne,
w szczególnoĂci zaĂ nadwraĝliwoĂÊ na niektóre metale. Wiele osób nie moĝe nosiÊ
w uszach bigli wykonanych z tanich metali nieszlachetnych. Inne osoby sÈ uczulone
na metale szlachetne. NadwraĝliwoĂÊ moĝe siÚ objawiaÊ mocniej lub sïabiej w zaleĝnoĂci
od czystoĂci metalu gïównego oraz innych dodatków stopowych. WiÚkszoĂÊ ludzi moĝe
bez przeszkód nosiÊ biĝuteriÚ wykonanÈ na bazie stali chirurgicznej, czyli materiaïu
stworzonego z myĂlÈ o wyrobie narzÚdzi medycznych. Taka stal bardzo rzadko wywoïuje
niepoĝÈdane reakcje. WiÚcej informacji na temat róĝnych metali i stopów w kontekĂcie
ich zastosowania do wyrobu biĝuterii znajdziesz w rozdziale 2.
Jeĝeli zamierzasz wystawiaÊ swojÈ biĝuteriÚ na sprzedaĝ, najlepiej wykorzystywaÊ do
wyrobu ozdób póïfabrykaty z metali szlachetnych lub ze stali chirurgicznej. Nabywca
bÚdzie musiaï zapïaciÊ nieco wiÚcej, ale osoby z nadwraĝliwoĂciÈ na metale z pewnoĂciÈ
doceniÈ Twój wysiïek.
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Inna waĝna rzecz to kwestia mocowania kolczyka w uchu. W przypadku szczególnie
ciÚĝkich kolczyków naleĝy stosowaÊ mocniejsze zabezpieczenia, które przytrzymajÈ
kolczyk w uchu. Takie zabezpieczenia mogÈ byÊ wykonane z gumy lub z poïÈczenia
gumy i metalu. Niektóre sÈ wyposaĝone w plastikowy krÈĝek, który pomaga rozïoĝyÊ
ciÚĝar ozdoby na caïy pïatek ucha i tym samym odciÈĝyÊ okolice dziurki.
JeĂli lubisz nosiÊ kolczyki na otwartych biglach (ja lubiÚ), polecam gumowe zabezpieczenia
do koñcówek. To plastikowy lub gumowy element, który nasuwa siÚ na drucik, by
w ten sposób utrzymaÊ piÚknÈ ozdobÚ w uchu. Takie rozwiÈzanie nie przyczynia siÚ
do zmiany rozkïadu ciÚĝaru ozdoby, ale stanowi dodatkowÈ ochronÚ przed jej
wyĂlizgniÚciem siÚ z ucha.
Nie lekcewaĝ teĝ rynku klipsów. Czasy uniwersalnych „babcinych” klipsów juĝ dawno
minÚïy. DziĂ mocowania do klipsów wystÚpujÈ w róĝnym rozmiarze i wykonuje siÚ je
z róĝnych metali. Na rynku dostÚpne sÈ zarówno wersje z mocowaniem podobnym do
karabiñczyka, jak i elementy z nakrÚcanymi Ărubkami, z których moĝna zwiesiÊ wisior.

Wzór 9.1. ezki z weneckiego szkïa
Szkïo weneckie ma tÚ niewÈtpliwÈ zaletÚ, ĝe jest wykonywane rÚcznie, w zwiÈzku
z czym nawet koraliki z tej samej partii mogÈ siÚ miÚdzy sobÈ róĝniÊ. Mogïabym
caïymi dniami podziwiaÊ ich piÚkno i wypatrywaÊ subtelnych róĝnic miÚdzy nimi.
W tych konkretnych koralikach zakochaïam siÚ w malutkim sklepie w Tucson w stanie
Arizona podczas ostatnich wakacji. Takich samych prawdopodobnie nie znajdziesz,
ale z pewnoĂciÈ wybierzesz zestaw, który CiÚ zauroczy i który zechcesz wykorzystaÊ
do wykonania prostych, ale piÚknych kolczyków prezentowanych na rysunku 9.1.

Rysunek 9.1.
ezki z weneckiego szkïa
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NarzÚdzia i materiaïy
x CÈĝki
x Szczypce okrÈgïe
x 2 sztuki koralików z weneckiego szkïa w ksztaïcie ïezki (25 mm), jasnozielone ze zïotymi
refleksami
x 2 sztuki 6-milimetrowych krysztaïków bicone w kolorze Smoky Topaz
x 2 sztuki 5-centymetrowych szpilek z gïówkÈ z 3-milimetrowym topazowym kaboszonem,
ze srebra 925
x 2 bigle otwarte
1. Nasuñ jednÈ szklanÈ ïezkÚ na szpilkÚ. NastÚpnie nasuñ krysztaïek.
2. Za pomocÈ cÈĝków dotnij w miarÚ potrzeby koñcówkÚ szpilki,
zostawiajÈc okoïo 1,0 – 1,3 cm nad krysztaïkiem. Zacznij robiÊ oczko,
zanim jednak je zamkniesz, zamocuj do niego bigiel. Zamknij oczko.
3. Powtórz kroki 1. i 2. w celu wykonania drugiego kolczyka.

Wzór 9.2. Kolczyki z kwadratowych krysztaïków
Zamiast na jednej szpilce w tej ozdobie poszczególne elementy zostaïy zamocowane
oddzielnie, aby mogïy poruszaÊ siÚ niezaleĝnie od siebie. Taka technika zapewnia
swobodÚ ruchu poszczególnym elementom ozdoby, dziÚki czemu kolczyki mogÈ lepiej
chwytaÊ i odbijaÊ Ăwiatïo. Urokliwa ozdoba zostaïa przedstawiona na rysunku 9.2.

Rysunek 9.2.
Kolczyki z kwadratowych
krysztaïków
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NarzÚdzia i materiaïy
x CÈĝki
x Szczypce okrÈgïe
x 2 sztuki 2,5-centymetrowych szpilek z gïówkÈ, z oksydowanego srebra
x 8 sztuk 2,5-centymetrowych szpilek z oczkiem, z oksydowanego srebra
x 2 bigle zamykane, z oksydowanego srebra
x 2 sztuki 8-milimetrowych fasetowanych krysztaïków Swarovskiego w ksztaïcie kostki,
kolor Sunflower
x 4 sztuki 8-milimetrowych fasetowanych krysztaïków Swarovskiego w ksztaïcie kostki,
kolor Greige
x 4 sztuki 5-milimetrowych fasetowanych krysztaïków Swarovskiego w ksztaïcie bicone, kolor Jet
1. Nasuñ jeden krysztaïek bicone na szpilkÚ. Na koñcu zacznij robiÊ oczko,
ale zanim je zamkniesz, wsuñ w nie oczko drugiej szpilki. Zamknij oczko.
WiÚcej informacji na temat wykonywania oczek znajdziesz w rozdziale 6.
2. Nasuñ krysztaïek w kolorze Greige na wolnÈ koñcówkÚ szpilki.
Nad krysztaïkiem zacznij robiÊ oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsuñ w nie nastÚpnÈ szpilkÚ. Zamknij oczko.
3. Wsuñ na wolny koniec szpilki koralik w kolorze Sunflower.
Nad krysztaïkiem zacznij robiÊ oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsuñ w nie nastÚpnÈ szpilkÚ. Zamknij oczko.
4. Nawlecz krysztaïek w kolorze Greige na wolnÈ koñcówkÚ szpilki.
Nad krysztaïkiem zacznij robiÊ oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsuñ w nie nastÚpnÈ szpilkÚ. Zamknij oczko.
5. Nasuñ na szpilkÚ krysztaïek bicone. Zacznij robiÊ oczko, ale zanim je
zamkniesz, wsuñ w nie bigiel. Zamknij oczko.
6. Powtórz kroki 1. – 5., aby wykonaÊ drugi kolczyk.

Wzór 9.3. Dïugie kolczyki w stylu steampunk
OkreĂlenie steampunk odnosiïo siÚ pierwotnie do podgatunku science fiction, teraz jednak
okreĂla siÚ w ten sposób równieĝ ozdoby i elementy dekoracyjne nawiÈzujÈce do epoki
wiktoriañskiej oraz uwzglÚdniajÈce elementy mechaniczne. Niekiedy mówi siÚ w tym
kontekĂcie o stylu neowiktoriañskim oraz retrofuturystycznym.
Aby podkreĂliÊ upodobanie do elementów mechanicznych, które odgrywa tak istotnÈ
rolÚ w stylu steampunk, jako element bazowy „Ăwiecznikowych” kolczyków wykorzystaïam
proste elementy ze starego zegarka (zobacz rysunek 9.4). Aby zaĂ podkreĂliÊ wiktoriañski
pociÈg do naturalnych materiaïów, dodaïam do tego wzoru pereïki w ksztaïcie
ziemniaków i nieco przyduĝe nakïadki do koralików. DziÚki zastosowaniu delikatnych
i lekkich wykoñczeñ ozdobÚ moĝna bez trudu wszÚdzie ze sobÈ zabraÊ. Nie trzeba
zostawiaÊ jej w bawialni!
Styl steampunk cieszy siÚ obecnie duĝÈ popularnoĂciÈ, wiÚc niezbÚdne materiaïy
powinieneĂ bez trudu nabyÊ w kaĝdym sklepie z artykuïami do wyrobu biĝuterii.
W odpowiednich katalogach szukaj kluczyków, uskrzydlonych serduszek oraz elementów
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mechanizmu zegarkowego. Moĝesz teĝ zajrzeÊ do rozdziaïu 17. i zapoznaÊ siÚ z ofertÈ
wspomnianych tam stron internetowych, koncentrujÈc siÚ na artykuïach dostÚpnych
pod hasïem steampunk.
NarzÚdzia i materiaïy
x 2 sztuki 2,5-centymetrowych szpilek, antyczny brÈz
x 2 sztuki 15-milimetrowych pereï sïodkowodnych, ksztaït ziemniak
x 2 sztuki 4-milimetrowych okrÈgïych pereïek
x 4 sztuki 18-milimetrowych filigranowych nakïadek na koraliki, antyczny brÈz
x Szczypce okrÈgïe
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x CÈĝki
x 16 sztuk 5-milimetrowych ogniwek ïÈcznikowych, antyczny brÈz
x 2 bigle otwarte z kulkÈ, antyczny brÈz
x 2 sztuki 40-milimetrowych filigranowych zawieszek w ksztaïcie motyla, antyczny brÈz
x 2 sztuki 20-milimetrowych filigranowych elementów ïÈcznikowych w formie kwadratu,
antyczny brÈz
x 2 sztuki 10-milimetrowych elementów mechanizmu zegarkowego, mosiÈdz
x 4 kawaïki ïañcuszka po ok. 4 cm, antyczny brÈz
1. Wykonaj ĂrodkowÈ czÚĂÊ wisiora. Na jednÈ ze szpilek nasuñ okrÈgïÈ
pereïkÚ, potem nakïadkÚ (wgïÚbieniem do góry), a nastÚpnie doïóĝ
perïÚ. Na koralik naïóĝ drugÈ nakïadkÚ (wgïÚbieniem do doïu). Za
pomocÈ szczypiec okrÈgïych, a w razie koniecznoĂci równieĝ cÈĝków,
wykonaj zawijane oczko. SzczegóïowÈ instrukcjÚ wykonania tego typu
elementów znajdziesz w rozdziale 6.
2. Powtórz krok 1., aby wykonaÊ drugi wisior.
3. Otwórz wszystkie ogniwka ïÈcznikowe. To opcjonalny krok, ja jednak
zawsze otwieram wszystkie ogniwka naraz, jeĂli do danego wzoru mam zamiar
wykorzystywaÊ wiÚcej niĝ jeden tego typu element. Moim zdaniem w ten sposób
oszczÚdza siÚ czas, poniewaĝ nie trzeba ciÈgle braÊ i odkïadaÊ szczypiec. InstrukcjÚ
otwierania i zamykania ogniwek znajdziesz w rozdziale 2., na rysunku 2.8.
4. SpoglÈdajÈc na rysunek 9.3, zacznij skïadaÊ jeden kolczyk. Zamontuj
bigiel oraz jedno z ogniwek ïÈcznikowych do ogniwka. Zamknij to
ogniwko. W otwarte ogniwko wïóĝ element z mechanizmu zegarka.
Zamknij to ogniwko. Do elementu z zegarka doïÈcz z drugiej strony
kolejne ogniwko ïÈcznikowe. Wïóĝ w nie jeden z rogów kwadratowego
elementu. Zamknij to ogniwko.
5. Po przeciwlegïej stronie kwadratu zamocuj nastÚpne ogniwko ïÈcznikowe.
Przeïóĝ przez nie wisior z perïÈ. Zamknij ogniwko.
6. SpoglÈdajÈc na rysunek 9.3, wykonaj pozostaïe czynnoĂci niezbÚdne
do stworzenia pierwszego kolczyka. Przeïóĝ jedno ogniwko przez jednÈ
z koñcówek motyla. W to samo ogniwko wsuñ koñcówkÚ jednego
z kawaïków ïañcuszka. Zamknij ogniwko.
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Rysunek 9.3.
Kolczyk
steampunk
w kawaïkach

ZdjÚcie: Andy Dismore

7. Powtórz krok 6. z drugim koñcem motyla i drugim kawaïkiem ïañcuszka.
8. Do wolnego koñca ïañcuszka zamocuj ogniwko. Za jego pomocÈ
poïÈcz motyla z kwadratem, który mocowaïeĂ w ramach kroku 4.
9. Powtórz krok 8. z drugim ïañcuszkiem i zamocuj go do wolnego rogu
kwadratu.
10. Powtórz kroki 4. – 9. w celu wykonania drugiego kolczyka.

Ciekawe naszyjniki
JeĂli chodzi o naszyjniki, nigdy nie byïo na nie takiego szaïu jak obecnie. Projektanci
czerpiÈ inspiracjÚ z róĝnych epok i kultur, starajÈc siÚ dbaÊ o róĝnorodnoĂÊ wzornictwa.
Bez wzglÚdu na to, czy ograniczasz siÚ do zawieszania na sznurze prostego naszyjnika,
czy teĝ tworzysz koralikowÈ obroĝÚ o skomplikowanym wzorze, inspiracji na pewno
Ci nie zabraknie. W tym fragmencie powiemy sobie, co siÚ cieszy obecnie najwiÚkszÈ
popularnoĂciÈ. Postaram siÚ równieĝ podpowiedzieÊ Ci, co moĝe byÊ w modzie
w przyszïoĂci. PrzedstawiÚ teĝ kilka wzorów, dziÚki którym moĝesz zaczÈÊ siÚ
wprawiaÊ w tworzeniu naszyjników.
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Rysunek 9.4.
Dïugie kolczyki
w stylu
steampunk

ZdjÚcie: Andy Dismore

Bliĝsze spojrzenie na naszyjniki
Przy wyrobie naszyjników moĝna wykorzystaÊ wïaĂciwie niemal kaĝdÈ z technik
jubilerskich. (Nie przychodzi mi do gïowy nic, co by siÚ nie nadawaïo do naszyjników,
nie mam jednak najmniejszych wÈtpliwoĂci, ĝe takie Ămiaïe i jednoznaczne stwierdzenie
spotka siÚ z odzewem i ktoĂ napisze do mnie, by zwróciÊ mi uwagÚ na zawarty w nim
bïÈd). Tkactwo, nawlekanie, wÚzeïki, wire wrapping… Wszystkie te techniki znajdujÈ
zastosowanie przy wyrobie naszyjników. RóĝnorodnoĂci wzornictwa towarzyszy teĝ
róĝnorodnoĂÊ technik, a takĝe zróĝnicowanie, jeĂli chodzi o dïugoĂÊ naszyjników,
komponenty oraz ich poïÈczenia. W tabeli 9.1 znajdziesz informacje na temat rodzajów
naszyjników w zaleĝnoĂci od ich dïugoĂci.
Tabela 9.1. Zróĝnicowanie dïugoĂci naszyjników
Nazwa

DïugoĂÊ (w centymetrach)

Opis i sugestie

Collar (obroĝa)

30 – 33

Naszyjnik zïoĝony z kilku sznurów, ĂciĂle przylegajÈcy do szyi.

Choker

35 – 40

Zwykle pojedynczy sznur, noszony nad obojczykami.

Princess

42 – 48

Naszyjnik siÚgajÈcy poniĝej linii obojczyka. DïugoĂÊ bardzo
adekwatna do naszyjników z wisiorami.

Matinee

50 – 60

Naszyjnik siÚgajÈcy do mostka. DïugoĂÊ czÚsto stosowana
przy naszyjnikach zakoñczonych frÚdzelkami lub drobnymi
wiszÈcymi ozdobami.

Opera

70 – 85

Typowo wieczorowy, moĝna go owinÈÊ wokóï szyi dwukrotnie.

Rope

Powyĝej 90

Moĝna owinÈÊ go wokóï szyi trzykrotnie lub nosiÊ jako
bransoletkÚ o wielu zwojach.
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Poniĝej opisane zostaïy najnowsze wspóïczesne trendy dotyczÈce naszyjników:

9 Naszyjniki typu choker nigdy nie cieszyïy siÚ tak wielkÈ popularnoĂciÈ jak dziĂ.
Wielkim uznaniem cieszÈ siÚ zarówno proste wzory z drutu z pamiÚciÈ ksztaïtu,
jak i eleganckie naszyjniki na jedwabnych wstÈĝkach czy klasyczne perïy. (Nie
wiesz, co to jest drut z pamiÚciÈ ksztaïtu? Zajrzyj do rozdziaïu 2.). W rozdziale 8.
znajdziesz wzór 8.8. Jest to obroĝa w stylu steampunk. Na jej przykïadzie moĝesz
zobaczyÊ, jak projektuje siÚ takie naszyjniki. Uwaga: obroĝa to szersza, a zwykle
takĝe bardziej sztywna wersja naszyjników typu choker.

9 Wzory wielowarstwowe sÈ ostatnio bardzo popularne. W szczególnoĂci dotyczy
to naszyjników z róĝnych rodzajów ïañcuszków, zïoĝonych z przeróĝnych
zawieszek typu charms. Z duĝym zainteresowaniem spotykajÈ siÚ ozdoby
wykonane ze sznurów róĝnej dïugoĂci (na przykïad warstwowy naszyjnik
z zawieszkami charms, który zaprezentujÚ juĝ za chwilÚ w ramach wzoru 9.4).
Niektórzy noszÈ po prostu kilka róĝnych naszyjników jednoczeĂnie.

9 Naszyjniki z róĝnych materiaïów, stworzone z wykorzystaniem pozornie

niepasujÈcych do siebie faktur, takich jak lĂniÈce ïañcuszki i tekstylia, równieĝ
cieszÈ siÚ ostatnio ogromnÈ popularnoĂciÈ. Na przykïad do rozmiarów naszyjników
wydïuĝa siÚ ostatnio bransoletki symbolizujÈce przyjaěñ. W naszyjnikach coraz
czÚĂciej pojawiajÈ siÚ elementy metalowe, a ïañcuszki przeplata siÚ przÚdzÈ
w celu uzyskania cyganeryjnego charakteru.

9 Odwaĝne naszyjniki, czyli ozdoby duĝych rozmiarów, zwykle wielowarstwowe,
stanowiÈ dziĂ czÚsto centralny element stroju. Naszyjniki nazywane niekiedy
Ăliniakami (bib) naleĝÈ do ozdób raczej szerokich. RozpoczynajÈ siÚ juĝ przy
obojczyku i schodzÈ kilka do kilkunastu centymetrów w dóï.

Naszyjnikowe podstawy
JeĂli chodzi o naszyjniki, trzeba wywaĝyÊ interesy mody i wygody. JeĂli decydujesz siÚ
korzystaÊ z techniki wire wrapping lub stosujesz ciÚte kawaïki drucika, zadbaj o to,
aby przypiïowaÊ koñcówki, ĝeby nie drapaïy osoby, która bÚdzie nosiïa ozdobÚ.
Jeĝeli pracujesz nad krótkim naszyjnikiem (do tej kategorii zaliczajÈ siÚ obroĝe, ale
równieĝ ozdoby typu choker, a nawet princess) przeznaczonym dla pani, która nosi
wiÚksze rozmiary biĝuterii, dodaj mu 5 – 8 cm. Teoretycznie rzecz biorÈc, taki naszyjnik
zalicza siÚ juĝ do innej kategorii, ale na szyi docelowego odbiorcy bÚdzie siÚ prezentowaÊ
jak naleĝy.

Wzór 9.4. Warstwowy naszyjnik z zawieszkami charms
Zawieszki charms stosuje siÚ obecnie juĝ nie tylko w bransoletkach. Wielu sprzedawców
oferuje moĝliwoĂÊ personalizacji naszyjnika za pomocÈ tego typu elementów. W ten
sposób moĝna podkreĂliÊ wïasnÈ osobowoĂÊ i upodobania. Prezentowana tu ozdoba
przypomina nieco akcesoria dostÚpne w sklepach takich jak Urban Outfitters czy
Forever 21. SzeĂÊ ïañcuszków róĝnej dïugoĂci w kolorze antycznego brÈzu zostaïo
przyozdobionych eklektycznym zestawem zawieszek charms. añcuszek sïuĝy jako
baza, a Ty moĝesz zmieniaÊ zawieszki dowolnie, zachowujÈc spójnoĂÊ samej ozdoby.
Wzbogaciïam ten model o przedïuĝkÚ, która umoĝliwia zmianÚ dïugoĂci naszyjnika
w zaleĝnoĂci od stroju. Mój wzór zostaï przedstawiony na rysunku 9.6.
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NarzÚdzia i materiaïy
x CÈĝki
x Szczypce okrÈgïe
x Szczypce pïaskie
x Elastyczna miara (krawiecka)
x 4,6 m lekkiego, filigranowego ïañcuszka, antyczny brÈz
x 2 sztuki 8-milimetrowych ogniwek ïÈcznikowych, antyczny brÈz
x ZapiÚcie typu karabiñczyk, antyczny brÈz
x 3 sztuki czerwonych owalnych kaboszonów w obsadzie o wymiarach 12×18 mm
x 2 sztuki 10-milimetrowych okrÈgïych kaboszonów w obsadzie, antyczny brÈz
x 10 dowolnych zawieszek charms
x 15 sztuk 5-milimetrowych ogniwek ïÈcznikowych, antyczny brÈz
1. Za pomocÈ cÈĝków rozetnij ïañcuszek na szeĂÊ czÚĂci nastÚpujÈcej
dïugoĂci: 64 cm, 66 cm, 67 cm, 76 cm, 81 cm, 89 cm. Powinno Ci zostaÊ
okoïo 18 cm na przedïuĝkÚ. Moĝesz przyciÈÊ ten kawaïek do 7,5 cm albo zostawiÊ
sobie caïy ïañcuszek.
2. Za pomocÈ szczypiec otwórz jedno z ogniwek ïÈcznikowych. Do Ărodka
wsuñ ostatnie ogniwa wszystkich ïañcuszków, poczÈwszy od najdïuĝszego.
Nie zapomnij o elemencie przedïuĝajÈcym. Zamknij ogniwko.
3. Powtórz krok 2. z drugim ogniwkiem, tym razem jednak zamiast
przedïuĝki umieĂÊ w ogniwku zapiÚcie.
4. Rozïóĝ naszyjnik pïasko, jak to zostaïo pokazane na rysunku 9.5. DziÚki
temu ïatwiej Ci bÚdzie stwierdziÊ, gdzie chcesz powiesiÊ zawieszki charms lub inne.

Rysunek 9.5.
Rozïóĝ naszyjnik
pïasko, aby
zdecydowaÊ,
gdzie chcesz
umieĂciÊ zawieszki charms
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5. Za pomocÈ szczypiec otwieraj ogniwka ïÈcznikowe i mocuj ozdoby
na kolejnych warstwach ïañcucha. Po zamocowaniu zawieszki zamykaj
ogniwko. Montuj kolejne elementy, aĝ wykorzystasz wszystkie.

Rysunek 9.6.
Warstwowy
naszyjnik z zawieszkami
charms

ZdjÚcie: Matt Bowen

Wzór 9.5. Perïy na wstÈĝce
Ten naszyjnik nadaje siÚ tak samo do stroju biurowego, jak i wieczorowego. Poniewaĝ
mocuje siÚ poprzez zawiÈzanie kokardki, jego dïugoĂÊ moĝna dowolnie regulowaÊ,
dziÚki czemu pasuje wïaĂciwie do kaĝdego stroju. Ja zastosowaïam trzy róĝne kolory
pereï, ale Ty moĝesz zdecydowaÊ siÚ na jeden kolor.
NarzÚdzia i materiaïy
x CÈĝki
x Zaciskarka
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 9: Robimy fajnÈ codziennÈ biĝuteriÚ w stylu funky
x
x
x
x
x
x
x
x

2 duĝe ïÈczniki, antyczny mosiÈdz
10 sztuk 8-milimetrowych okrÈgïych szklanych pereï, czerwonych
9 sztuk 8-milimetrowych okrÈgïych szklanych pereï, róĝowych
9 sztuk 8-milimetrowych okrÈgïych szklanych pereï w kolorze zïamanej bieli
120 cm wstÈĝki z organzy o szerokoĂci 2,5 cm, w kolorze zïamanej bieli
Noĝyczki
2 zaciski o wymiarach 2×2 mm, antyczny mosiÈdz
30 cm linki stalowej — drucika do koralików powlekanego nylonem (SuppleMax lub Soft Flex)
1. Nawlecz jeden zacisk na linkÚ. Dalej umieĂÊ na lince jeden z ïÈczników.
Jeszcze raz przewlecz linkÚ przez koralik zaciskowy. ZaciÈgnij linkÚ
w taki sposób, aby utworzyïa oczko wokóï ïÈcznika. Delikatnie zaciĂnij
ten koralik za pomocÈ zaciskarki. Przytnij nadmiar drucika przy uĝyciu
cÈĝków. Jeĝeli nie wiesz, jak sobie poradziÊ z zaciskaniem koralików, zajrzyj do
rozdziaïu 2.
2. Zacznij nawlekaÊ pereïki. Umieszczaj je na lince po jednej w nastÚpujÈcej
kolejnoĂci: czerwona, róĝowa, biaïa. Zakoñcz koralikiem w kolorze
czerwonym. NawlekajÈc koraliki, przesuwaj je w stronÚ zacisku, który zaïoĝyïeĂ
w ramach kroku 1. Chodzi o to, aby schowaÊ caïÈ linkÚ w koralikach i uzyskaÊ
elegancki wyglÈd.
Niektórzy lubiÈ rozïoĝyÊ sobie wszystkie koraliki na podkïadce przed
rozpoczÚciem nawlekania. JeĂli bÚdzie Ci dziÚki temu ïatwiej, zdecydowanie
zachÚcam do stosowania tej metody. Ja w zaleĝnoĂci od nastroju robiÚ tak albo
nie. Zawsze rozkïadam koraliki na podkïadce, kiedy projektujÚ ozdobÚ. Czasami
postÚpujÚ tak równieĝ wtedy, gdy ponownie wykonujÚ ozdobÚ wedïug tego
samego wzoru. To kwestia osobistych preferencji. Tu nie ma dobrych i zïych
rozwiÈzañ.
3. Wsuñ drugi zacisk. Zaraz za nim umieĂÊ drugi element ïÈcznikowy.
Przewlecz linkÚ ponownie przez zacisk w taki sposób, aby powstaïa
pÚtelka. Za pomocÈ zaciskarki delikatnie zamocuj zacisk, ale jeszcze
nie dociskaj go do koñca. W drugÈ rÚkÚ weě szczypce i napnij sznur
(pozostaw jednak odrobinÚ wolnego miejsca). Zadbaj o to, aby sznur
koralików moĝna byïo swobodnie obracaÊ i wyginaÊ. Po dostosowaniu
dïugoĂci delikatnie dociĂnij element zaciskowy. Wsuñ linkÚ w otwór
koralika sÈsiadujÈcego z zaciskiem. Przytnij jÈ tak, aby schowaïa
siÚ w koraliku. W ten sposób profesjonalnie wykoñczysz ozdobÚ.
W tym momencie Twój sznur powinien prezentowaÊ siÚ jak na rysunku 9.7.
4. Przytnij wstÈĝkÚ w taki sposób, aby otrzymaÊ dwa kawaïki równej
dïugoĂci. Przewlecz po kawaïku przez kaĝdy element ïÈcznikowy.
Zïóĝ kaĝdy z kawaïków wstÈĝki w taki sposób, aby element ïÈcznikowy
znajdowaï siÚ w poïowie ich dïugoĂci. PrzytrzymujÈc wszystkie cztery
koñce wstÈĝki, zawiÈĝ je w kokardkÚ. Gotowa ozdoba powinna wyglÈdaÊ
tak jak na rysunku 9.8.
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Rysunek 9.7.
Technika wykonania pereï
na wstÈĝce

Rysunek 9.8.
Perïy
na wstÈĝce
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Wzór 9.6. Naszyjnik „20 tysiÚcy mil
podmorskiej ĝeglugi” w ksztaïcie litery Y
Popularny naszyjnik w ksztaïcie litery Y ma w sobie coĂ wiktoriañskiego. PoniĝszÈ
wersjÚ wyróĝnia duĝa oĂmiornica z oksydowanego srebra, z której Juliusz Verne
z pewnoĂciÈ byïby dumny. Jeĝeli chcesz, moĝesz zastÈpiÊ ten element wybranÈ zawieszkÈ
typu charms lub duĝym koralikiem w ksztaïcie ïzy. GotowÈ ozdobÚ moĝesz obejrzeÊ
na zdjÚciu 9.9.
NarzÚdzia i materiaïy
x Szczypce okrÈgïe
x CÈĝki
x Linijka
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x Okoïo 55 cm ïañcuszka, oksydowane srebro
x 6 sztuk 5-centymetrowych szpilek z oczkiem, oksydowane srebro
x 3 sztuki 6-milimetrowych krysztaïków bicone, kolor Jet z wykoñczeniem hematytowym
x 6 sztuk 3-milimetrowych koralików bicone, przeěroczystych
x 2 sztuki 6-milimetrowych krysztaïków bicone, kolor ametystowy
x 7 sztuk 4-milimetrowych okrÈgïych koralików, kolor ametystowy
x 2 sztuki 20-milimetrowych szklanych kwadratowych zaokrÈglonych koralików fasetowanych,
kolor ametystowy z wykoñczeniem AB
x 1 zawieszka w ksztaïcie oĂmiornicy ze stopu pewter o dïugoĂci 40 mm (z oczami z krysztaïu
górskiego)
x 1 zapiÚcie w ksztaïcie muszli z haczykiem i oczkiem, oksydowane srebro
1. Nawlecz na szpilkÚ nastÚpujÈce elementy: jeden 3-milimetrowy
przeěroczysty krysztaïek, jeden 6-milimetrowy krysztaïek w kolorze Jet,
jeden 3-milimetrowy przeěroczysty krysztaïek. Wykonaj oczko. Odïóĝ
element. Powtórz te czynnoĂci jeszcze dwukrotnie, aby uzyskaÊ trzy
takie same elementy.
2. Nasuñ na szpilkÚ nastÚpujÈce elementy: jeden koralik ametystowy
okrÈgïy, jeden ametystowy koralik bicone, jeden koralik ametystowy
okrÈgïy, jeden koralik ametystowy bicone, jeden koralik ametystowy
okrÈgïy. Wykonaj oczko. Odïóĝ element.
3. Nawlecz na szpilkÚ nastÚpujÈce elementy: jeden koralik ametystowy
okrÈgïy, jeden 20-milimetrowy koralik ametystowy fasetowany
kwadratowy zaokrÈglony, jeden koralik ametystowy okrÈgïy.
Powtórz ten krok jeszcze raz. Odïóĝ gotowe elementy.
4. Za pomocÈ cÈĝków utnij dwa kawaïki ïañcuszka o dïugoĂci 18 cm.
Zamocuj jednÈ ze szpilek z 20-milimetrowym koralikiem ametystowym
do jednego koñca jednego ïañcuszka. Zamknij oczko. Powtórz tÚ czynnoĂÊ
z drugim kawaïkiem ïañcuszka i drugim elementem z koralikiem
20-milimetrowym. Odïóĝ gotowe elementy na bok.
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5. Za pomocÈ cÈĝków utnij dwa kawaïki ïañcuszka o dïugoĂci 5 cm. Wsuñ
jeden koniec jednego z ïañcuszków w oczko szpilki opisywanej w kroku
3. oraz 4. Delikatnie otwórz oczko, zamocuj ïañcuszek, a nastÚpnie
zamknij je ponownie. Zamocuj szpilkÚ z krysztaïkiem w kolorze Jet
(z kroku 1.) do wolnego koñca 5-centymetrowego ïañcuszka. Zamknij
oczko. Powtórz tÚ samÈ czynnoĂÊ z drugim ïañcuszkiem o dïugoĂci 5 cm.
6. Utnij kawaïek ïañcuszka o dïugoĂci okoïo 4 cm. Delikatnie otwórz
drugie oczko szpilki z krysztaïkiem koloru Jet z kroku 5., zamocuj do
niego jeden kawaïek ïañcuszka, po czym zamknij oczko. Odïóĝ gotowy
element. Powtórz tÚ czynnoĂÊ z druga szpilkÈ. PowinieneĂ mieÊ teraz dwie takie
same czÚĂci zïoĝone z ïañcuszków i szpilek.
7. Wykonaj centralny element naszyjnika w ksztaïcie litery Y. Za pomocÈ
szczypiec otwórz ostroĝnie oczko piÚcioelementowego komponentu,
który wykonaïeĂ w ramach kroku 2. Wykorzystaj je, aby poïÈczyÊ oba
koñce ïañcuszków z kroku 6. (zamocuj je do jednego oczka). Pozostaïy
kawaïek ïañcuszka zamocuj do drugiego oczka piÚcioelementowego
komponentu. Zamknij to oczko. Do drugiego koñca ïañcuszka zamontuj
ostatni komponent z koralikami. Do niego zaĂ przyczep swojÈ zawieszkÚ.
Odïóĝ caïoĂÊ.
8. Otwórz ogniwko ïÈcznikowe. PoïÈcz je z jednÈ z wolnych koñcówek
ïañcuszka. Zanim je zamkniesz, zamocuj do niego równieĝ element
zapiÚcia z haczykiem. Zamknij ogniwko.
9. Otwórz ostatnie ogniwko ïÈcznikowe. PoïÈcz je z drugim koñcem
ïañcuszka. Zanim je zamkniesz, zamocuj do niego równieĝ element
zapiÚcia z oczkiem. Naszyjnik zapina siÚ poprzez poïÈczenie haczyka
i oczka.

Rysunek 9.9.
Naszyjnik
„20 tysiÚcy mil
podmorskiej
ĝeglugi”
w ksztaïcie
litery Y
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Wzór 9.7. Naszyjnik przyjaěni
Bransoletki symbolizujÈce przyjaěñ miaïy w ostatnim czasie ogromny wpïyw na trendy
jubilerskie. Projektanci siÚgajÈ do technik, których wielu z nas uczyïo siÚ juĝ
w dzieciñstwie. DziÚki temu koncepcja bransoletki przyjaěni zyskaïa drugie ĝycie. W tym
przypadku wykorzystujÚ techniki normalnie stosowane w dodatkach dla nastolatków,
by stworzyÊ naszyjnik przedstawiony na rysunku 9.11. JeĂli wykonasz kilka tego typu
naszyjników, moĝesz nosiÊ je jako ĂmiaïÈ ozdobÚ do rozpiÚtej biaïej koszuli.
WÚzeï zastosowany w tej ozdobie moĝna z powodzeniem wykorzystaÊ do udekorowania
sïuchawek. RolÚ baweïnianego sznura przejmujÈ wówczas przewody Twoich ulubionych
sïuchawek. ZachÚcam do wiÈzania.
NarzÚdzia i materiaïy
x Noĝyczki
x 1 kawaïek baweïnianego plecionego sznurka o gruboĂci ok. 6 mm i dïugoĂci 75 cm
x 5 motków muliny w róĝnych kolorach (ja wykorzystaïam niebieskÈ, ĝóïtÈ, pomarañczowÈ,
fioletowÈ oraz zielonÈ)
x 2 sztuki 6-milimetrowych koñcówek do sznura, antyczny mosiÈdz
x 5 sztuk 14-milimetrowych ozdobnych przekïadek, antyczny mosiÈdz
x Klej Hypo Cement oraz E-6000
x Podkïadka z chwytakiem
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x 2 sztuki 8-milimetrowych ogniwek ïÈcznikowych, antyczny mosiÈdz
x 1 zapiÚcie z haczykiem, antyczny mosiÈdz
1. Za pomocÈ wÚzïa prostego (zobacz rozdziaï 5.) zamocuj zielonÈ mulinÚ
na koñcu sznurka, zostawiajÈc okoïo 1,3 cm wolnego sznurka. Przy
uĝyciu tego wolnego kawaïka zamocuj sznurek do podkïadki z chwytakiem.
2. Aby rozpoczÈÊ tworzenie wÚzeïków, ustaw sznurek w pozycji pionowej.
LewÈ rÚkÈ wyciÈgnij zielonÈ mulinÚ pod kÈtem 45 stopni, a nastÚpnie
przeïóĝ jÈ nad linÈ pod kÈtem 90 stopni. Owiñ wolny koniec nici
dookoïa sznurka i krótszego kawaïka muliny, a nastÚpnie przeciÈgnij go
przez Ărodek trójkÈta, który w ten sposób powstaï. Spójrz na rysunek 9.10,
ĝeby zobaczyÊ, jak powinny postÚpowaÊ prace.

Rysunek 9.10.
Tworzenie
wÚzïów
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3. Podsuñ wÚzeï w kierunku koñcówki sznurka i zaciĂnij go. Powtarzaj tÚ
samÈ sekwencjÚ czynnoĂci, aĝ uzyskasz zielony odcinek o dïugoĂci nieco ponad
6 cm. Aby estetycznie zakoñczyÊ ten fragment pracy, schowaj krótszÈ koñcówkÚ
zielonej muliny.
Kolejne wÚzïy staraj siÚ owijaÊ dookoïa sznurka.
4. Za pomocÈ wÚzïa prostego zamocuj fioletowÈ niÊ na wolnym odcinku
zielonej. Przytnij nadmiar zielonej muliny, pozostawiajÈc zaledwie
nieco ponad centymetr. Powtórz krok 2. z fioletowÈ niciÈ, tym razem
chowajÈc estetycznie zarówno kawaïek nici fioletowej, jak i zielonej.
5. Kontynuuj owijanie sznurka mulinÈ w kolejnych kolorach, aĝ zostanie
Ci niewiele ponad centymetr sznurka. Za pomocÈ wÚzïa prostego
zamocuj ostatni kawaïek nici i przytnij wystajÈcÈ koñcówkÚ. Zabezpiecz
ten wÚzeï kropelkÈ kleju Hypo Cement.
6. Przytnij koniec sznurka, pozostawiajÈc jedynie 1,5 mm. Na sucho
dopasuj sznurek do koñcówki, w razie potrzeby docinajÈc go odpowiednio,
aby uzyskaÊ eleganckie zakoñczenie. Na koniec sznurka naïóĝ kropelkÚ
kleju E-6000. Wsuñ koniec z klejem w element zakoñczeniowy. Za
pomocÈ szczypiec zaciĂnij koñcówkÚ wokóï sznurka. Powtórz ten sam
szereg czynnoĂci z drugim koñcem sznurka.
7. Nawlecz na sznurek ozdobne przekïadki.
8. Za pomocÈ szczypiec otwórz ogniwko ïÈcznikowe. Zamocuj je do oczka
jednego z zakoñczeñ i zamknij. Powtórz ten sam krok z drugim
ogniwkiem, ale przed zamkniÚciem umieĂÊ w ogniwku jeszcze haczyk.
W ten sposób zakoñczysz prace nad naszyjnikiem.

Rysunek 9.11.
Naszyjnik
przyjaěni

Kup książkę

ZdjÚcie: Andy Dismore

Poleć książkę

Rozdziaï 9: Robimy fajnÈ codziennÈ biĝuteriÚ w stylu funky

¥wietne bransoletki
Uwielbiam bransoletki dlatego, ĝe moĝna je nosiÊ po kilka naraz. JednoczeĂnie moĝna
mieÊ na sobie kilka bardzo róĝnych ozdób. Ta cecha bransoletki szczególnie zyskuje
na znaczeniu, gdy stworzyïo siÚ caïe mnóstwo Ăwietnych wzorów i trudno pomiÚdzy
nimi wybraÊ. W poniĝszym fragmencie pokaĝÚ, jak za pomocÈ róĝnych technik
i z wykorzystaniem róĝnych materiaïów stworzyÊ kilka wzorów bransoletek.

Trendy i mody
Gdy rozpoczynaïam swojÈ przygodÚ z projektowaniem biĝuterii, powszechnie dostÚpnych
byïo tylko kilka rodzajów zapiÚÊ do bransoletek. NajwiÚkszÈ popularnoĂciÈ cieszyïy siÚ
karabiñczyki i federingi. Oba te rodzaje zapiÚÊ oczywiĂcie dobrze siÚ sprawdzajÈ, ale
dzisiaj z przyjemnoĂciÈ obserwujÚ wzrost popularnoĂci róĝnego rodzaju elementów
wykoñczeniowych niegdyĂ zarezerwowanych dla „eleganckiej” biĝuterii. Projektanci
korzystajÈ z zapiÚÊ typu toggle, wyszukanych filigranowych zapiÚÊ skrzynkowych czy
mocowañ do potrójnych nici.
Bardzo popularne sÈ równieĝ bransoletki elastyczne, które zapewne juĝ wkrótce zacznÈ
siÚ zaliczaÊ do „klasyki gatunku”. Wykonuje siÚ je z wykorzystaniem elastycznej nici
bÈdě sznura, który zamyka siÚ bez stosowania zapiÚcia. Ozdoby elastyczne zabezpiecza
siÚ za pomocÈ wÚzïów, a zwykle takĝe kleju. Uĝytkownik takiej bransoletki rozciÈga jÈ,
ĝeby jÈ zaïoĝyÊ, po czym wraca ona do swojego ksztaïtu na nadgarstku. Przykïad takiej
bransoletki pokazujÚ w ramach wzoru 9.8.

WzglÚdy praktyczne
Jeĝeli wykonujesz biĝuteriÚ na prezent, musisz siÚ dobrze zastanowiÊ nad dïugoĂciÈ
ozdoby, poniewaĝ nie wszyscy noszÈ bransoletki w tym samym rozmiarze. Jeĝeli nie
masz pewnoĂci co do tego, jaki rozmiar nosi dana osoba, polecam zastosowaÊ drucik
z pamiÚciÈ ksztaïtu bÈdě materiaï elastyczny.

Wzór 9.8. Elastyczna bransoletka z fioletowych jaspisów i pereï
TÚ bransoletkÚ moĝna wykonaÊ dosïownie w ciÈgu kilku minut. Skïada siÚ z dwóch
rodzajów elementów nawlekanych na przemian, co nadaje jej niezwykle prosty,
ale zarazem elegancki charakter. Po stronie wewnÚtrznej ma okoïo 18 cm obwodu.
GotowÈ ozdobÚ moĝesz obejrzeÊ na rysunku 9.12.
Bransoletka powinna byÊ dobrze dopasowana, a materiaï elastyczny nie powinien byÊ
widoczny. Jeĝeli ozdoba wydaje Ci siÚ zbyt ciasna, moĝesz z powodzeniem wydïuĝyÊ
sznur. Pojedynczy zestaw koralików (czyli para: jeden jaspis, jedna perïa) ma niespeïna
2 cm. W celu uzyskania odpowiedniej dïugoĂci wystarczy po prostu zwiÚkszyÊ liczbÚ
zestawów.
NarzÚdzia i materiaïy
x Noĝyczki
x Klips biurowy (dostÚpne w sklepach z artykuïami biurowymi)
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Rysunek 9.12.
Elastyczna
bransoletka
z fioletowych
jaspisów i pereï

ZdjÚcie: Matt Bowen

x
x
x
x

25 cm przeěroczystego elastycznego sznura do koralików o gruboĂci 0,7 mm
9 sztuk 10-milimetrowych okrÈgïych barwionych koralików jaspisowych, fioletowych
9 sztuk 8-milimetrowych okrÈgïych pereï, kremowych
Hypo Cement lub inny klej
1. Do jednej koñcówki elastycznego sznura zamocuj klips, ĝeby koraliki
nie zsuwaïy siÚ w trakcie nawlekania.
2. Nawlekaj koraliki, nasuwajÈc na sznurek na zmianÚ jaspis i perïÚ.
Nie ma znaczenia, od czego zaczniesz, o ile tylko bÚdziesz przeplataÊ
elementy.
3. Zdejmij klips i wykonaj wÚzeï prosty. Naïóĝ na wÚzeï kroplÚ kleju.
Przytnij nadmiar sznura.
Nie przycinaj sznurków zbyt krótko, poniewaĝ grozi to rozwiÈzaniem wÚzïa.
4. Wsuñ Ăwieĝo sklejony wÚzeï do ostatniego z koralików jaspisowych.
Polecam schowaÊ sznurki do koralika jaspisowego, poniewaĝ
prawdopodobnie ma on wiÚkszy otwór. Pozostaw klej do wyschniÚcia
na 30 minut. Po tym czasie bransoletka jest gotowa do uĝytku.

Podobny wzór, tyle ĝe o bardziej mÚskim charakterze, znajdziesz w rozdziale 5.
(autorem wzoru 5.1 jest dwunastoletni Anthony Dyess). W tej bransoletce zostaï
wykorzystany nieco bardziej skomplikowany wzór (jeden koralik zïoty, jeden okrÈgïy
koralik hematytowy oraz jeden podïuĝny szeĂciokÈtny koralik hematytowy), co sprawia,
ĝe ozdoba jest bardzo modna. Taka bransoletka stanowi Ăwietny dodatek do kaĝdego stroju.
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Wzór 9.9. Bransoletka owijana z zamszu i kamieni póïszlachetnych
Bransoletka owijana to jeden z trendów designerskich, które cieszÈ siÚ w ostatnich
latach ogromnym zainteresowaniem. Projektanci biĝuterii wykorzystujÈ przeróĝne
sznury i koraliki, aby nadawaÊ swoim ozdobom bardziej codzienny lub bardziej elegancki
wyglÈd. Za wielki atut tego typu bransoletek naleĝy uznaÊ to, ĝe nawet stosujÈc bardzo
proste (i niedrogie) materiaïy, takie jak choÊby sznurowadïo z zamszu, moĝna stworzyÊ
bardzo elegancki dodatek do stroju. W zaleĝnoĂci od tego, ile razy bransoletka ma siÚ
owijaÊ wokóï nadgarstka, dïugoĂÊ naleĝy zmodyfikowaÊ — od 46 cm (dwukrotne
owiniÚcie) do nawet 84 cm (bransoletka owijana cztery lub wiÚcej razy). Ja zdecydowaïam
siÚ w tym przypadku na 46 cm. GotowÈ ozdobÚ moĝesz obejrzeÊ na rysunku 9.17.
InnÈ wersjÚ tej bransoletki prezentujÚ na pïycie DVD doïÈczonej do drukowanego
wydania tej ksiÈĝki (i na stronie http://booksupport.wiley.com dla czytelników e-wydania).
NarzÚdzia i materiaïy
x Noĝyczki
x Podkïadka z chwytakiem
x Igïa do koralików
x 1 m brÈzowego zamszowego sznurowadïa
x 3 m przeěroczystego sznura do koralików o Ărednicy 0,15 mm (np. SuppleMax)
x 44 sztuki 6-milimetrowych barwionych koralików jaspisowych, fioletowych
x 1 ozdobny guzik typu grzybek o Ărednicy 22 mm
x Hypo Cement lub inny klej
1. Zïóĝ zamszowy rzemieñ na póï. TrzymajÈc za zgiÚcie, doïóĝ do dwóch
kawaïków rzemienia jednÈ niÊ przeěroczystego sznura do koralików.
2. Wykonaj pÚtlÚ, która stanie siÚ zamkniÚciem. TrzymajÈc wszystkie trzy
sznury, wykonaj oczko na tyle duĝe, aby daïo siÚ przez nie przeïoĝyÊ
guzik, ale jednoczeĂnie niezbyt obszerne, by siÚ on nie wysuwaï. ZawiÈĝ
póïsztyk. Mój guzik ma 22 mm Ărednicy, wiÚc wykonaïam oczko o Ărednicy
okoïo 2,5 cm. Spójrz na rysunek 9.13.

Rysunek 9.13.
ZawiÈĝ oczko,
aby uzyskaÊ
zapiÚcie
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3. Na drugi koniec przeěroczystego sznura nawlecz igïÚ. Przeïóĝ igïÚ
przez pierwszy koralik. Dosuñ go mocno do wÚzïa, umieszczajÈc
miÚdzy dwoma zamszowymi sznurami, tak jak to zostaïo pokazane
na rysunku 9.14.

Rysunek 9.14.
Wsuñ koralik
ciasno miÚdzy
dwa sznury
i dosuñ
go do wÚzïa

ZdjÚcie: Andy Dismore

4. Owiñ przeěroczystÈ niÊ nad jednym z zamszowych sznurów i pod drugim.
Przeprowadě jÈ ponownie przez otwór w koraliku, tym razem z drugiej
strony. Krok ten zostaï zilustrowany na rysunku 9.15.

Rysunek 9.15.
Przeïóĝ igïÚ ponownie przez
otwór w koraliku, aby go zamocowaÊ

ZdjÚcie: Andy Dismore

5. Nawlekaj kolejne koraliki (po jednym) na przeěroczystÈ niÊ i zabezpieczaj
je, mocujÈc do zamszowych sznurów. Mocowanie koralików polega na
przeprowadzeniu przeěroczystego sznura dwukrotnie przez otwór koralika,
za kaĝdym razem w innym kierunku. W razie potrzeby przerwij pracÚ, aby
odpowiednio umiejscowiÊ koraliki. Upewnij siÚ, ĝe koraliki ciasno do siebie
przylegajÈ i ĝe znajdujÈ siÚ miÚdzy dwoma zamszowymi sznurami.
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6. Po zamocowaniu ostatniego koralika przytrzymaj sznury za pomocÈ
specjalnego urzÈdzenia lub klipsa biurowego. Przyjrzyj siÚ umiejscowieniu
poszczególnych koralików i w razie potrzeby podosuwaj je do siebie. Powinny
znajdowaÊ siÚ w równych odstÚpach i zawsze miÚdzy dwoma sznurami zamszu.
7. ZawiÈĝ póïsztyk z dwóch zamszowych rzemieni. ZaciĂnij wÚzeï tak
mocno, jak tylko siÚ da. Zamocuj oba sznury do uchwytu guzika. Zabezpiecz
mocowanie wÚzïem pïaskim jak na rysunku 9.16.

Rysunek 9.16.
Zamocuj sznury
do guzika, aby
w ten sposób
stworzyÊ
zapiÚcie

ZdjÚcie: Andy Dismore

8. Obetnij zbÚdne kawaïki rzemienia. Naïóĝ na wÚzeï kropelkÚ kleju, aby
go zabezpieczyÊ. Obejrzyj drugÈ stronÚ bransoletki i w razie potrzeby przytnij
teĝ zbÚdny kawaïek przeěroczystej nici, którÈ wczeĂniej zabezpiecz klejem.

Wzór 9.10. Bransoletka z agatem brazylijskim
GïównÈ ozdobÚ bransoletki prezentowanej na rysunku 9.19 stanowi jeden duĝy kamieñ,
a konkretnie agat brazylijski z piÚknym okiem w Ărodku. Prostota bransoletki pozwala
wydobyÊ jego piÚkno. Ta Ămiaïa bransoletka doskonale siÚ prezentuje jako pojedyncza
ozdoba.
Moĝesz mieÊ trudnoĂci z pozyskaniem kamienia takich samych rozmiarów. Moĝesz
zatem zmodyfikowaÊ ten wzór i uĝyÊ do wykonania bransoletki innego kamienia, który
Ci siÚ spodoba. Owszem, w takim przypadku trzeba co nieco policzyÊ, ale to nie bÚdzie
sprawdzian z matematyki — chodzi jedynie o to, by ustaliÊ, ile bÚdziesz potrzebowaÊ
sznura. W tym celu zmierz kamieñ wraz z zawijanymi oczkami, czyli w wersji uzyskanej
na zakoñczenie kroku 1. (mój miaï okoïo 5 cm). NastÚpnie dodaj do tego pomiar 2,5 cm
na zapiÚcie. Odejmij tÚ liczbÚ (w moim przypadku 7,5 cm) od 18 cm, czyli od ïÈcznej
dïugoĂci bransoletki. Dodaj jeszcze niecaïe póïtora centymetra, aby rzemieñ ïagodnie
wchodziï w oczka. W przypadku mojego wzoru kaĝdy z kawaïków rzemienia ma po
11,5 cm. Gdyby kamieñ wraz z mocowaniami miaï 4 cm, wówczas sznury musiaïyby
mieÊ 12,5 cm.
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Rysunek 9.17.
Bransoletka
owijana z zamszu i kamieni
póïszlachetnych

ZdjÚcie: Matt Bowen

JeĂli ta bransoletka przypadïa Ci do gustu, obejrzyj teĝ bransoletkÚ z duĝymi kamieniami
na ïañcuszku prezentowanÈ w materiale filmowym na pïycie doïÈczonej do ksiÈĝki
(lub na stronie http://booksupport.wiley.com). Krok po kroku wyjaĂniam tam, w jaki
sposób podobnÈ technikÈ wykonaÊ innÈ urzekajÈcÈ ozdobÚ.
NarzÚdzia i materiaïy
x Szczypce okrÈgïe
x CÈĝki
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x 25 cm drucika o Ărednicy 0,8 mm, srebrnego
x Agat brazylijski dowolnych ksztaïtów o rozmiarach 40×32 mm
x 2 sztuki rzemienia o gruboĂci 2 mm i dïugoĂci 11,5 cm, metaliczny fiolet
x 2 sztuki 4-milimetrowych koñcówek do sznura, srebrnych
x 2 sztuki 4-milimetrowych ogniwek ïÈcznikowych, srebrnych
x ZapiÚcie typu toggle (zatyczka/kotwiczka i oczko), srebrne
1. Przytnij 10-centymetrowy kawaïek drutu. Za pomocÈ szczypiec wykonaj
na jego koñcu zawijane oczko. Dodaj kamieñ. Wykonaj drugie zawijane
oczko z reszty drucika, aby w ten sposób przygotowaÊ centralny element
bransoletki.
2. Przeïóĝ rzemieñ przez zawijane oczko. PrzeciÈgnij sznur na tyle, aby
oczko znalazïo siÚ na Ărodku rzemienia, a jego koñce siÚ spotkaïy. Za
pomocÈ szczypiec zamocuj koñcówkÚ do sznura. Powtórz tÚ czynnoĂÊ
z drugim rzemieniem i drugÈ koñcówkÈ. Na rysunku 2.2 w rozdziale 2.
znajdziesz bardziej szczegóïowÈ instrukcjÚ postÚpowania z koñcówkÈ rzemienia.
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3. Za pomocÈ cÈĝków przetnij resztÚ drucika na póï. Owiñ jeden kawaïek
wokóï obu sznurów w taki sposób, aby mocowanie znajdowaïo siÚ
w odlegïoĂci 1,3 – 1,9 cm od oczka. W tym kroku uzyskujesz dwa rezultaty
jednoczeĂnie: mocujesz rzemienie i je dekorujesz. Spójrz na rysunek 9.18, aby
zobaczyÊ, jak wykonaÊ ten krok. Powtórz tÚ samÈ czynnoĂÊ z rzemieniami
po drugiej stronie kamienia.

Rysunek 9.18.
Zawiñ drucik
wokóï obu koñców rzemienia
po jednej stronie bransoletki

ZdjÚcie: Andy Dismore

4. Za pomocÈ szczypiec otwórz ogniwko ïÈcznikowe. Wsuñ je w oczko
znajdujÈce siÚ przy koñcówce rzemienia. Zamocuj do niego równieĝ
oczko zapiÚcia. Zamknij ogniwko. Powtórz tÚ samÈ czynnoĂÊ
z pozostaïymi elementami. W ten sposób uzyskasz gotowÈ ozdobÚ.

Rysunek 9.19.
Bransoletka
z agatem
brazylijskim
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Inne fajne rzeczy
Biĝuteria nie musi zdobiÊ wyïÈcznie uszu, szyi i nadgarstków. Ozdobami moĝna
wzbogaÊ równieĝ inne elementy. Takĝe same dodatki moĝna dekorowaÊ przy uĝyciu
koralików (rzecz dotyczy telefonów komórkowych, torebek, wsuwek i innych akcesoriów
do wïosów czy breloczków). Koraliki moĝna dodawaÊ dosïownie do wszystkiego.
W przypadku przedmiotów, które siÚ obijajÈ lub mogÈ spaĂÊ, najlepsze rezultaty
uzyskuje siÚ, wykorzystujÈc trwaïe koraliki. Konkretne rozwiÈzania opracowane
z myĂlÈ o dekoracjach domowych zostaïy przedstawione w rozdziale 13.

Wzór 9.11. Druciany pierĂcionek
W internecie znajdziesz tyle wersji tego pierĂcionka, ile jest blogów poĂwiÚconych
rÚkodzieïu artystycznemu. Poniĝej, na rysunku 9.22, przedstawiam swojÈ wersjÚ.
OsobiĂcie chÚtnie wykorzystujÚ w tym modelu kamienie, które sÈ szersze niĝ sam
pierĂcionek, znacznie szersze niĝ mój palec. Ten pierĂcionek ma byÊ w zamyĂle noszony
na Ărodkowym palcu, ĝeby ten piÚkny kamieñ znajdowaï siÚ na samym Ărodku dïoni.
NarzÚdzia i materiaïy
x 60 cm srebrnego drucika o gruboĂci 0,8 mm
x 1 prostokÈtny kamieñ o dïugoĂci 40 mm (ja uĝyïam jasnoniebieskiego kwarcu)
x Trzpieñ miarowy do pierĂcionków
x CÈĝki
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
1. Nasuñ kamieñ na drucik. Przesuñ go na Ărodek i dociĂnij drucik po
bokach w taki sposób, aby koñcówki drutu uïoĝyïy siÚ równolegle.
Skieruj druty ku doïowi, by ustawiïy siÚ jak na rysunku 9.20.

Rysunek 9.20.
UmieĂÊ kamieñ
na Ărodku drucika, po czym
zagnij drucik po
obu stronach

ZdjÚcie: Andy Dismore

2. Uïóĝ kamieñ przy trzpieniu, w miejscu wyznaczajÈcym rozmiar o póï
numeru wiÚkszy od tego, jaki nosisz. Jeĝeli na przykïad chcesz zrobiÊ
pierĂcionek w rozmiarze 7, owiñ drucik wokóï rozmiaru 7½. (Gdy skoñczysz,
pierĂcionek bÚdzie miaï wïaĂciwy rozmiar wewnÚtrzny).
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3. Owiñ obie koñcówki drucika wokóï trzpienia trzy albo cztery razy. KaĝdÈ
w przeciwnym kierunku. Zadbaj o to, aby drucik znajdowaï siÚ miÚdzy
trzpieniem a kamieniem. Zostaïo to zaprezentowane na rysunku 9.21.

Rysunek 9.21.
Owijaj drucik
wokóï trzpienia
pod kamieniem

Rysunek 9.22.
Druciany
pierĂcionek
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4. Zdejmij pierĂcionek z trzpienia. Mocno owiñ drucik wokóï obwodu
pierĂcionka, w pobliĝu otworów w kamieniu. Zawiñ drucik trzy do
szeĂciu razy, aby dobrze zabezpieczyÊ kamieñ przed przesuwaniem siÚ.
To samo zrób równieĝ po drugiej stronie.
5. Za pomocÈ cÈĝków obetnij nadmiar drucika. Przy uĝyciu szczypiec
rozpïaszcz koñcówkÚ drucika.

Wzór 9.12. WstÈĝkowa zakïadka
Zakïadka to przykïad prezentu, który moĝna wykonaÊ w bardzo krótkim czasie.
Wystarczy uĝyÊ zakoñczeñ do biĝuterii. Zakïadka przyda siÚ kaĝdemu. Trzeba tylko
kupiÊ piÚknÈ wstÈĝkÚ, zakoñczenia zaciskowe odpowiednich rozmiarów oraz jakiĂ
ïadny element, który moĝna by zamontowaÊ na koñcach. W tym wzorze (prezentowanym
na rysunku 9.24) uĝyïam zawieszki w ksztaïcie lilijki (fleur-de-lis) oraz owalnego
kaboszonu z howlitu w delikatnej oprawie. Ty moĝesz wykorzystaÊ dowolnÈ innÈ
ozdobÚ, która odpowiada Twojemu gustowi i pasuje do wstÈĝki.
NarzÚdzia i materiaïy
x Szczypce pïaskie
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x Noĝyczki
x 2 sztuki 4-centymetrowych ogniwek ïÈcznikowych, antyczne zïoto
x 2 sztuki 2,5-centymetrowych zakoñczeñ zaciskowych do wstÈĝki, zïotych
x 30 cm wstÈĝki o szerokoĂci 2,5 cm
x 1 zawieszka fleur-de-lis (lilijka) o dïugoĂci 20 mm, antyczne zïoto
x 1 owalny kaboszon z howlitu o rozmiarach 18×13 mm
x 1 filigranowe mocowanie z zÈbkami do owalnego kaboszonu o rozmiarach 18×13 mm
1. Zagnij wstÈĝkÚ mniej wiÚcej 0,3 do 0,6 cm od krawÚdzi. UmieĂÊ zïoĝonÈ
koñcówkÚ wstÈĝki w zakoñczeniu zaciskowym. Za pomocÈ szczypiec
pïaskich ĂciĂnij zakoñczenie w taki sposób, aby dobrze zabezpieczyÊ
wstÈĝkÚ. W razie potrzeby przytnij wystajÈcÈ koñcówkÚ wstÈĝki.
Powtórz tÚ samÈ czynnoĂÊ z drugim zakoñczeniem po drugiej stronie
wstÈĝki. Twoja zakïadka powinna wyglÈdaÊ tak jak na rysunku 9.23.
2. Zamontuj owalny kaboszon w filigranowym mocowaniu. Zagnij zÈbki
wokóï howlitu, aby go zabezpieczyÊ. JeĂli zajdzie taka potrzeba, moĝesz uĝyÊ
w tym celu szczypiec.
3. Otwórz jedno ogniwko ïÈcznikowe i wsuñ je w mocowanie kaboszonu.
Zamocuj ogniwko do zakoñczenia wstÈĝki. Zamknij ogniwko.
4. Otwórz drugie ogniwko ïÈcznikowe i zamocuj do niego zawieszkÚ.
PoïÈcz je z drugim zakoñczeniem wstÈĝki. Zamknij ogniwko. I zakïadka
gotowa!
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Rysunek 9.23.
Zamocuj zakoñczenia do
wstÈĝki

Rysunek 9.24.
WstÈĝkowa
zakïadka
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Wzór 9.13. Breloczek Shangri-La
Ten oryginalny breloczek zostaï wykonany z masywnych koralików i giÚtkiego drucika.
Szukaïam sznura odpornego na zerwanie i zachowujÈcego ksztaït. Do wykonania tego
wzoru moĝesz uĝyÊ dowolnych koralików, ale staraj siÚ unikaÊ elementów delikatnych
czy filigranowych, przynajmniej jeĂli chcesz siÚ przez jakiĂ czas cieszyÊ takim breloczkiem.
Delikatne koraliki kiepsko siÚ nadajÈ do noszenia w kieszeniach, torebkach, plecakach
i róĝnych innych miejscach, w których ludzie zwykle trzymajÈ klucze. Gotowy wyrób
zostaï przedstawiony na rysunku 9.26.
Nie musisz stosowaÊ zapiÚcia z obrotowym karabiñczykiem, ale zachÚcam do skorzystania
z takiego rozwiÈzania, poniewaĝ dziÚki temu bÚdziesz mógï ïatwo przypiÈÊ breloczek
do smyczy, zamocowaÊ go w torebce albo przyczepiÊ do innego zamkniÚtego haczyka.
To rozwiÈzanie doskonale sprawdza siÚ w przypadku nauczycieli, którzy muszÈ
zabieraÊ ze sobÈ klucze na czas przerwy, a takĝe innych osób, które chciaïyby móc
przywiesiÊ klucze w jakimĂ ïatwo dostÚpnym miejscu.
NarzÚdzia i materiaïy
x Zaciskarka
x CÈĝki
x Szczypce pïaskie zaokrÈglone
x 15 cm elastycznego drucika powlekanego nylonem (linki stalowej)
x 1 szklana rurka zaokrÈglona o wymiarach 14×9 mm, czarna
x 3 sztuki 6-milimetrowych okrÈgïych koralików, czarne
x 2 sztuki 20-milimetrowych pïaskich koralików podobnych do monet, czerwone z czarnymi
napisami
x 20 sztuk drobnych koralików (rozmiar 6), czarnych
x 2 rurki zaciskowe #3, srebrne
x 2 elementy maskujÈce zacisk, srebrne
x 1 kóïko 12-milimetrowe, srebrne
x 1 kóïko typu sprÚĝynka 30-milimetrowe, srebrne
x 1 obrotowe zapiÚcie typu karabiñczyk (opcjonalnie)
1. Nawlecz na drucik jeden z zacisków. Za nim wsuñ 6-milimetrowy
czarny okrÈgïy koralik. Przewlecz sznur ponownie przez zacisk,
pozostawiajÈc koñcówkÚ o dïugoĂci okoïo 0,6 cm. Dognij zacisk,
mocujÈc czarny koralik jako zakoñczenie breloczka.
2. Zasïoñ zaciĂniÚtÈ rurkÚ za pomocÈ elementu maskujÈcego. W celu
zamocowania go na zacisku wykorzystaj drugi otwór zaciskarki. Element
maskujÈcy powinien przypominaÊ okrÈgïy srebrny koralik. WiÚcej wskazówek
na temat stosowania zaciskarki znajdziesz w rozdziale 5., na rysunku 5.25.
3. Nawlecz pozostaïe elementy w nastÚpujÈcej kolejnoĂci: jeden
6-milimetrowy czarny okrÈgïy koralik, jedna czerwona moneta, jedna
rurka, jedna czerwona moneta, jeden zacisk, 20 drobnych koralików.
W dalszej kolejnoĂci zaïóĝ kóïko. Sznur powinien wyglÈdaÊ tak, jak to
przedstawiono na rysunku 9.25.
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Rysunek 9.25.
Nawlecz koraliki, aby stworzyÊ breloczek

ZdjÚcie: Andy Dismore

4. Przewlecz sznur ponownie przez zacisk i sÈsiadujÈcy z nim okrÈgïy
koralik w taki sposób, aby drobne koraliki stworzyïy pÚtlÚ wokóï srebrnego
kóïka. Spójrz na gotowy breloczek przedstawiony na rysunku 9.26, aby zobaczyÊ,
o jaki efekt chodzi. Za pomocÈ szczypiec pozbÈdě siÚ luzów. Po uzyskaniu
zadowalajÈcego efektu zagnij zacisk i zamocuj element maskujÈcy.
Przytnij resztÚ drucika, aby uzyskaÊ profesjonalny wyglÈd ozdoby.

Rysunek 9.26.
Breloczek
Shangri-La

ZdjÚcie: Matt Bowen

5. Zaïóĝ kóïko typu sprÚĝynka oraz karabiñczyk (jeĂli go uĝywasz) na
kóïko. To ostatni etap pracy nad breloczkiem.
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Skorowidz
A
Accu-flex, 39
Acculon, 39
agat, 36, 78
bïÚkitny, 78
brazylijski, 217
akwamaryn, 79, 84
Aleene, 130
aleksandryt, 230
amazonit, 78, 84
ametryn, 78
ametyst, 78, 84
amoniak, 266
anodowanie, Patrz: metal anodowanie
apatyt, 79
arkusz miedziany, 157, 158, 167
ArsNeo, 355
ARSNEO, 33
Artistic Wire, 44
artMadam, 33, 355
awenturyn, 36, 79, 84, 88

B
Bead Buddy, 99
Beadalon, 39, 44
Beaducation, 155
bigle, 47, 50, 53, 197
angielskie, 54
gumowe zabezpieczenia, 198
otwarte, 198
zamykane, 54
biĝuteria
czyszczenie, 265, 266, 267
do dekoracji domu, 287, 290, 294, 296,
299, 301
ekskluzywna, 227, 234, 235, 237, 238
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jako ěródïo zarobków,
Patrz: dziaïalnoĂÊ biznesowa
mÚska, 79, 153, 249, 254, 255, 258
kolorystyka, 258
materiaï, 254
rozmiar, 258
trendy, 249
organizer, 301
personalizowana, 153
projektowanie, 227, 228, 238, 239, 245
sprzedaĝ, Patrz: dziaïalnoĂÊ biznesowa
przenoĂny zestaw, 372
starzenie, 153, 166
stemplowana, 153, 157, 158, 166, 196
Ălubna, 234, 235, 237
trendy, 195, 196, 204, 213
wieczorowa, 228
wspólne wykonywanie, 325, 372
czas trwania, 332
materiaïy, 335
miejsce, 333
narzÚdzia, 333, 334
praca z dzieÊmi, 336
przekÈski, 330
scenariusz, 325, 326, 328, 330, 331
uczestnicy, 328, 330, 331
wybór wzorów, 330, 331
wycena materiaïów, 326, 327, 335
wyposaĝenie, 334
zaproszenia, 329
wykonywana wspólnie z dzieÊmi, 305, 306,
315, 316, 318, 321, 323, 336
wiek dziecka, 307, 308, 309
wybór projektu, 307
z odzysku, 263, 265, 267, 272, 274, 276,
277, 280, 282
z papieru, 315
z tkaniny, 184, 186, 188, 189
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biĝuteria
z warkocza zrobionego na drutach, 178, 180
z wïóczki, 178, 181, 183
ze zdjÚciami, 175
bloczek, 154, 167
bransoletka, 38, 80
elastyczna, 213
hematytowa, 107, 108
Instagram, 176
mala, 38, 108
na kostkÚ, 43
na rÚkÚ, 43
owijana, 29, 282
skórzana z pÚtelkÈ, 255
przyjaěni, 211
regulowana z pereï i baweïny, 121
trendy, 213
typu charms, 134
w stylu steampunk, 276
wielobarwna ze skóry i zamszu, 39
z agatem brazylijskim, 217
z aleksandrytu, 230
z duĝymi kamieniami na ïañcuszku, 80
z fioletowych jaspisów i pereï elastyczna, 213
z folii termokurczliwej, 308
z kapsli, 280
z ogniwem miïoĂci, 43
z okienkami, 176
z papierowych koralików, 316
z paracordu, 121, 249, 251
z piankowych koralików, 308
z rzemienia z koralikami amazonitowymi, 39
z szeklÈ, 254
z warkocza zrobionego na drutach, 32
z wÚzïem Józefiny, 115
z zamszu i kamieni póïszlachetnych
owijana, 215
z zÚbatek, 32
ze Ălimaczków S z koralikami, 140
breloczek
Shangri-La, 224
z kostki gitarowej, 163
briolette, Patrz: koraliki ksztaït ïez
broszka, 269
z materiaïowego kwiatu, 32, 186
bursztyn, 78
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C
cÈĝki, 47, 335
do specjalnych zastosowañ, 44, 132, 267, 368
cement, Patrz: klej
ColourCraft, 44
C-Thru „Thread”, 38
cytryn, 78, 79

D
DaWanda, 355
Decobazaar, 355, 374
decoupage, 129, 318
drucik, 43, 131
ciasne zwijanie, 142
ciÚcie, 139
do biĝuterii, 39
francuski, 44
kolorowy, 44
ksztaït, 133, 137
kwadratowy, 133, 137
miedziany, 44, 133
mosiÚĝny, 133
na bazie niobu, 133
okrÈgïy, 133, 137
platynowy, 133
pïaski, 138
posrebrzany, 133
pozïacany, 133
póïokrÈgïy, 133, 137, 138
rozmiar, 138
jednostki, Patrz: gauge
sprÚĝynka, Patrz: sprÚĝynka
srebrny, 133, 137
technika pracy, 139, 142, 144, 145, 147
twardoĂÊ, 133, 137
z komputera, 133
z metalu szlachetnego, 45, 133, 137
czyszczenie, 138
z obwodów elektrycznych, 133
z pamiÚciÈ ksztaïtu, 43, 44, 131, 132, 133,
213, 368
dziaïalnoĂÊ biznesowa, 339
forma prawna, 340
koszty ogólne, 344
kurs tworzenia biĝuterii, 371
kwestie prawne, 339
pomoc dla maïych przedsiÚbiorców, 342
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Skorowidz
przyjÚcia tematyczne, 372
rejestracja, 340
rejestracja znaku towarowego, 342
sprzedaĝ, 345, 351, 352
do butików, 352, 374
gieïda sztuki, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 373
komis, 353, 354, 373
koszty dostawy, 357
podrÚczników, 374
przez internet, 355, 374
serwis aukcyjny, 356, 357, 374
sklep internetowy, 359
stoisko wïasne, 352
wïasna strona internetowa, 358
wzorów, 374
ubezpieczenia spoïeczne, 340
wyrób
cena detaliczna, 345
koszty materiaïów, 343
pracochïonnoĂÊ, 343
wycena, 342, 345
zgïoszenie do urzÚdu skarbowego, 340
dzienniczek inspiracji, 239
dziurkacz, 156, 164

folia termokurczliwa, 32, 169, 170, 171, 172, 196
frezowanie, 139
frÚdzelki, 287
FTC, 83

G
gauge, 136
Gemological Institute of America, Patrz: GIA
GIA, 74
glina, 309
polimerowa, 92, 170, 309, 310, 311, 313,
314, 321, 323
wypalanie, 312
samoutwardzalna, 310
gliptyka, 80
granat, 80, 84
Gudebrod, 38
gumka, 38

H
heliotrop, 78
hematyt, 80, 84, 107, 108, 132, 258
hemimorfit, 239, 240
howlit, 222

E
Econoflex Wire, 39
Elasticity, 38
element
kamienny, 82
krysztaïowy, 37, Patrz teĝ: krysztaïki
metalowy, 36
szklany, 37
typu charms, 161
wykoñczeniowy, 50
Etsy, 33, 374
Etsy.com, 355
Evite, 329

F
Facebook, 33
Federal Trade Commission, Patrz: FTC
federing, 55, 213
Fire Mountain Gems and Beads, 99
Fire Mountains, 25
fluoryt, 80
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I
ijolit, 80
Illusion Cord, 38
imitacja, 82, 83
implant do zastosowañ medycznych, 47
Instagram, 176
intaglio, 78
Invisible Bead Cord, 38
inwitacje.pl, 329

J
jadeit, 80, 84
biedaków, 79
jaspis, 80, 84, 146, 213
z brekcjami, 80
jednostki, 35, 50, 136
jig, 147, 148, 335
juta, 81
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K
kaboszon, 67, 79, 128, 197, 222
Kadoro, 147
kalamin, Patrz: hemimorfit
kamea, 78
kamienie
kompozytowe, 82, 83
laboratoryjne, 82
naturalne, 82
póïszlachetne, 61, 63, 65, 78, 82, 132, 215
rzeěba, Patrz: gliptyka
prawdziwe, 82, 83
syntetyczne, 82
szlachetne, 61, 63, 74, 78, 80, 82, 239
cena, 83
rzeěba, Patrz: gliptyka
zakup, 83, 85, 86, 87
karabiñczyk, 27, 28, 41, 213
obrotowy, 224
karat, 46
karneol, 78, 79, 146
kasa fiskalna, 349
kevlar, 37
klej, 41, 108, 119, 128, 288
Aleene, 130
Diamond Glaze, 174, 272
do robótek rÚcznych, 130
do tkanin, 130
E-6000, 129, 175, 271
Hypo Cement, 129
Liquid Fusion, 129
Mod Podge, 129, 318
Super Glue, 129
szybkowiÈĝÈcy, 129
ĝelowy bïyskawiczny, 129
klipsy, 198
klosz z frÚdzelkami, 288
kolczyki, 47, 53, 67, 78, 80, 196
dïugie w stylu steampunk, 200
druciane S, 152
koïa, 196
Kropla krysztaïu, 70
nadwraĝliwoĂÊ na metale, 197
niezwisajÈce, 197
organizer, 297
panny mïodej, 237
podïuĝne, 196
szerokie, 196
sztyfty, Patrz: bigle
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trendy, 196
typu kandelabr, 196, 197
typu mioteïka do ramion, 196
w stylu celtyckim, 148
w stylu steampunk, 30, 200
warstwowe, 161
z aleksandrytu, 230
z kwadratowych krysztaïków, 199
z oplatanymi koralikami, 30, 145
ze szkïa weneckiego, 198
zwisajÈce, 197
ĝyrandolowe z folii termokurczliwej, 170
komis, 354, 373
koñcówka
do koralika, 57
do sznurów, 125
sprÚĝynkowa, 27, 28, 164
koral, 79
koraliki, 50, 61, 79
charms, 46
cloisonné, 64
czeskie, 62, 71
Delica, 64
dichroiczne, 62
drobne, 64
emaliowane, 64
kaboszon, Patrz: kaboszon
klejone, 38
krysztaïowe, 37, 65, 69, 70, Patrz teĝ:
krysztaïki
ksztaït, 62, 65, 69, 80
kostki, 67
ïez, 66, 67, 68
okrÈgïe, 65, 67, 126
oponki, 64, 67, 120
owalne, 66
rurki, 67, 126
lentil, Patrz: lentil
metalowe, 62, 63
murano, 62
oplatane, 144, 145
otwór, 67
papierowe, 129, 316
peïniÈce funkcjÚ zacisków, 126
plastikowe, 61
pochodzenia naturalnego, 36
przechowywanie, 98
organizer, 98, 99
plastikowe woreczki, 98
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Skorowidz
sprzÚt do wÚdkowania, 98
taca do sortowania elementów, 98
rozmiar, 68, 69
seeds, 64
szklane, 62, 65
tile, 65
TOHO, 64
typu
bicone, 67
lampwork, 62, 63
rondelle, 67, 70
wysadzane kamieniami, 63
z efektem kociego oka, 62
z gliny, 310, 311, 312, 313
z kamieni
póïszlachetnych, 61, 65
szlachetnych, 61
z papieru makulaturowego, 315
zaciskane, 38
zakup, 83, 85, 86, 87
kordieryt, Patrz: ijolit
kordonek, 40
kóïko sprÚĝynkowe, 51
krysztaï górski, 81
krysztaïki, 37, 65, 69, 231, Patrz teĝ: koraliki
krysztaïowe
antyczne, 72
czeskie, Patrz: koraliki czeskie
kamienne, 36
kolor, 69
wedïug daty urodzenia, 73, 79, 80, 81
Swarovskiego, 38, 71, 72, 78
kolor, 73
z wykoñczeniem AB, 70, 73
kwarc, 78
przeěroczysty, Patrz: krysztaï górski
róĝowy, 80, 81, 84, 88
tygrysie oko, 81, 84
kwas solny, 165

L
lapis lazuli, 80
lentil, 67
lepiszcze, Patrz: klej
linka
baweïniana, 115
rozmiar, 39
ze stali nierdzewnej, 39
powleczenia, 39
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ïañcuszek, 45, 133, 145
polerowanie, 156
ïapaczki, 57
ïÈczniki, 51

M
makrama, 114, 115, 121, 239
malachit, 80
masa perïowa, 74, 75, 77, 81
materiaïy, 35, 239, 367
przechowywanie, Patrz: przechowywanie
zakup, 85, 86, 87
metal
anodowanie, 46
stop, Patrz: stop metali
metaloplastyka, 32, 153, 164
miedě, 44, 133, 157, 158, 167, Patrz teĝ: stop
MIYUKI, 64
mïotek, 154, 155
cyzelerski, 155
do wykonywania faktur, 156
gumowy, 156
mocowanie do broszek, 269
mosiÈdz
oksydowany, 239
wysokoniklowy, Patrz: nowe srebro
myjka
jonowa, 266
ultraděwiÚkowa, 266

N
narzÚdzia, 35, 138, 139, 154, 156, 333, 368
do polerowania, 156
do supeïków Tri-Cord Knotter, 110
do wycinania, 310
naszyjnik, 43, 67, 78, 202, 203
20 tysiÚcy mil podmorskiej ĝeglugi, 209
bolo, 40
choker, 204
dïugoĂÊ, 203
choker, 203
collar, Patrz: obroĝa
matinee, 203
opera, 203
princess, 203
rope, 203
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naszyjnik
hematytowo-krysztaïowy, 132
iluzoryczny, 58
kwiatowy zrobiony na szydeïku, 181, 183
materiaïowy z pomponów, 184
perïy na wstÈĝce, 206
przyjaěni, 211
ptasie gniazdo, 134
rozstrzelony, 111, 112
scrapbookingowy, 173
trendy, 204
turkusowy bib necklace, 30, 227, 245
typu
obroĝa, 39
Ăliniak, Patrz: naszyjnik turkusowy
bib necklace
w ksztaïcie litery Y, 209, 228
w stylu steampunk, 274
warstwowy, 30
wielowarstwowy, 204
z aleksandrytu, 230
z glinianych koralików, 308
z kamieniami szlachetnymi
wiÈzany, 242
z kolorowego makaronu, 308
z lawy i ĝóïtego turkusu, 258
z odzysku, 32
z papierowych koralików, 316
z pereï na wstÈĝce, 235
z pïywajÈcÈ ïezkÈ, 88
z podkïadek zdobionych technikÈ
decoupage, 318
z pomponów, 30
z wisiorem z gliny polimerowej, 321
z wisiorkiem dla mamy, 158
ze zïotym frÚdzlem, 228
nawlekanie, 27, 35, 107, 255
nici, 35, 39, Patrz teĝ: sznur, sznurek
gruboĂÊ, 36
jedwabne, 36, 110, 118
kolor, 36
monofilowe, 37
nylonowe, 36, 85, 118
nymo, 36
one-g, 36
Ărednica, 36
waga, 36
niob, 46
nowe srebro, 46, 167
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noĝyce, 132, Patrz teĝ: cÈĝki
do ciÚcia blachy, 158
nylon, 37

O
obrÚcz rÚcznie kuta oplatana niciÈ, 239
obroĝa, 43, 203
dla czworonoga, 254
hematytowo-krysztaïowa, 132
w stylu steampunk, 188, 189
oczko, 142, 245
zawijane, 143, 145
ogniwko ïÈcznikowe, 51, 118
oksydowanie, 164, 165, 166
kwas solny, 165
siarczek potasu, 165
oliwin, 81
onyks, 78, 79, 84
opal, 83, 84
Opelon Floss, 38
origami, 264
otwór, 156
ozdoba
dla dzieci, 38, 43
w stylu westernowym, 39, 40

P
paciorki, Patrz: koraliki
Pakamera, 355, 374
paracord, 249, 254
pasek od zegarka, 38
pasta do czyszczenia biĝuterii, 266
patyna, 166
Pearltrees, 25
perïa, 36, 74, 84, 206, 213, 231, 235
cena, 74, 75
czyszczenie, 74
fasetowana, 65, 75
hodowlana, 74, 75
jakoĂÊ, 76, 77
kolor, 74, 76
ksztaït, 76
morska, 75
naturalna, 74, 75
orient, 76
overtone, 76
poïysk, 76
Poleć książkę

Skorowidz
rozmiar, 76
sïodkowodna, 75, 76, 80, 134
sztuczna, 75, 121
z wykoñczeniem metalicznym, 75
zakup, 83, 85, 86, 87
perydot, 79, 81
pewter, 46, 63
pÚtla, 48
pierĂcieñ, Patrz: koraliki ksztaït oponki
pierĂcionek, 30, 43
druciany, 30, 220
z guzika, 30, 270
pilnik
do biĝuterii, 139
do metalu, 156
z koñcówkÈ do powiÚkszania otworów, 75
pinceta do supeïków, 110
Pinterest, 25, 33
piryt, 239
platyna, 46
pïyn do mycia naczyñ, 266
pojemnik na biĝuteriÚ, 301
polerka bÚbnowa, 156
polerowanie, 156, 166, 266
Powercord, 38
póïsztyk, 112, 119, 121, 123
preparat do czyszczenia biĝuterii, 266
Pro Polish Pads, 156
przechowywanie, 368
przekïadka, 63, 64
przestrzeñ robocza, Patrz: warsztat roboczy
przÚdza
akrylowa, 178
jednowïóknowa, 37

R
ramka kwadratowa srebrna, 41
recycling, 315
Remembrance, 44
retrofuturyzm, Patrz: styl steampunk
Rio Grande, 41
ruda ĝelaza, 80
rzemieñ, 27, 118, 254
kauczukowy, 41
rozmiar, Patrz: gauge
skórzany, 37, 39, 41
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S
scrapbooking, 169, 172, 315, 319
seeds, Patrz: koraliki seeds
Sendomatic, 329
serpentyn, 81
serwis do rozsyïania zaproszeñ, 329
Shine Rite Polishing Pads, 156
shrink plastic, Patrz: folia termokurczliwa
siarczek potasu, 165
skóra, 39, 81, 254
sodalit, 112
Soft Flex, 39
spinki do mankietów, 267
z monet, 267
spiĝ, 47
spoiwo, Patrz: klej
spray do czyszczenia biĝuterii, 266
sprÚĝynka, 142
srebro, 84, 165, 235
925, 46, 63, 79, 235, 239
zïocone, Patrz: vermeil
oksydowane, 239
polerowanie, 47
stal, 37, 39
chirurgiczna, 47, 197
nierdzewna, 254
steampunk, 30, 188, 189, 200, 274, 276
stempel, 32, 153, 154, 155, 292
gumowy, 169, 170
stemplowanie, 153, 157, 166, 292
na arkuszu miedzianym, 157, 158, 167
problemy, 167
technika pracy, 154, 155
stop
cyna, antymon, miedě, oïów, Patrz: pewter
metali, 46
nikiel, miedě, cynk, Patrz: nowe srebro
stoper, Patrz: zacisk
Stretch Magic, 38
struna gitarowa, 277
styl
steampunk, 30, 188, 189, 200, 274, 276
wiktoriañski, Patrz: styl steampunk
Stylowi.pl, 33
suknia Ălubna, 235
dekolt, 234
kolor, 234
zdobienia szwów, 234
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Sunshine Cloths, 156
supeïek, 41, 109, 119
element dekoracyjny, 114
materiaï, 110
na podwójnej nici, 111
narzÚdzia, 110
tradycyjny, 111
SuppleMax, 38
system miar, 35, 50
szablon jig, Patrz: jig
szafir, 84
szczypce
do ogniwek, 49, 334
do osadzania kamieni, 49
do zamykania pÚtli, 48, 334
jubilerskie, 45
okrÈgïe, 45
pïaskie, 48, 128
zakrzywione, 48, 139
zaokrÈglone, 28, 41, 47
powlekane nylonem, 44, 48, 138, 172
róĝañcowe, 49
tradycyjne, 45
uniwersalne, 48
wydïuĝone, 48
z wbudowanÈ sprÚĝynÈ, 45
zaokrÈglone, 45
zaokrÈglone do zaciskania, Patrz: zaciskarka
szkïo
dichroiczne, 62
lampowe, 63
weneckie, 198
szlif fasetkowy, 65
szmaragd, 80
sznur, Patrz teĝ: nici, sznurek
dïugoĂci przyrost, 37
koñcówka, Patrz: koñcówka do sznurów
rozmiar, Patrz: gauge
sznurek, Patrz teĝ: nici, sznur
elastyczny, 38, 119
konopny, 40
nylonowy, 110, 118
pleciony, Patrz: paracord
przeěroczysty, 38
satynowy, 37, 38, 110
rozmiar, 38
woskowany, 40, 121
zamszowy, 39, 40
szerokoĂÊ, 40
Kup książkę

ze skóry sztucznej, 40
szpilka, 51
z gïówkÈ, 50, 51, 110, 142, 196
z oczkiem, 50, 51
sztyft, Patrz: bigle
sztyk, 119
szydeïko do koralików, 110

¥
Ăciereczka polerujÈca, 154, 156, 160, 166, 266
Ălimaczek S, 140, 145
Ăwiecznik, 294

T
tamborek jako organizer do kolczyków, 297
tanzanit, 81
taĂma
dekoracyjna, 264
washi, 264, 265
The Fancy, 25
Thing-A-Ma-Jig, Patrz: jig
tïoczenie, 156
TOHO, Patrz: koraliki TOHO
Tool Magic, 48, 172
topaz bïÚkitny, 79
Trendymania, 355
Tri-Cord Knotter, 110
trzpieñ, 63
turkus, 80, 81, 84
ĝóïty, 258
turmalin, 81, 84
Twist’n’Curl, 142
Twitter, 33
tytan, 47

U
upcycling, 263, 265, 267, 272, 274, 276, 277,
280, 282, 299, 301

V
vermeil, 47, 63

Poleć książkę

Skorowidz

W
warsztat roboczy, 91, 93, 97, 102
bezpieczeñstwo, 100, 101, 103, 165
ochrona oczu, 101
krzesïo, 95
oĂwietlenie, 92, 94, 101, 102
lampa ze szkïem powiÚkszajÈcym, 95
naturalne, 95
ĝarówka peïnospektralna, 94
podkïadka do nawlekania naszyjników, 98,
99, 228
podïoga, 97, 306
praca z dzieÊmi, 305, 306
przenoĂny, 92
stóï, 96
wentylacja, 92, 165
weïna stalowa, 156
wÚzeï, 125
gïówka skowronka, 120, 250
Józefiny, 115
klejenie, 128
makramowy, 115
nieskoñczonoĂci, 27
pïaski, Patrz: wÚzeï prosty
prosty, 121, 123, 251
rodzaj, 119
ruchomy, 119
wÚzeïek, Patrz: supeïek
nieskoñczonoĂci, 107
wiÈzanie, 27
Wire Worker, 142
wire wrapping, 27, 45, 131, 133, 150, 196, 245,
255, 309
wisior
kolaĝowy w stylu steampunk, 272
ze strun gitarowych, 277
wisiorek, Patrz: naszyjnik
wstÈĝka satynowa, 39
wybielacz, 266
wyroby
posrebrzane, 46
pozïacane, 46

Z
zacisk, 38, 41, 48, 50, 52, 119, 125, 127
koralikowy, 52
mocowanie, 126
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rozmiar, 52
w ksztaïcie walca, 52
z oczkiem, 127
zaciskarka, 48, 52, 126, 128, 334, 369
mini, 127
zakïadka
wstÈĝkowa, 222
z frÚdzelkami, 287
zamsz, 39, 215, 254
zapiÚcie, 50, 54, 150
boczne, Patrz: zapiÚcie
w ksztaïcie walca typu slide
magnetyczne, 56
mocowanie, 57
skrÚcane, 56
skrzynkowe, 54, 213
typu
haczyk, 55
oczko i haczyk, 150
S, 151
toggle, 56, 88, 213
w ksztaïcie walca typu slide, 54
z obrotowym karabiñczykiem, 224
z osïonkÈ, 57
z zaciskiem, 127
ze sprÚĝynkowych koñcówek, 27
zapinka bolo, 39
zawieszka
charms, 204
do broszek, 269
do kieliszków, 290, 309
w ksztaïcie koïa, 196
w ksztaïcie lilijki, 222
Zielony kot, 355
zïoto, 63, 79, 80, 235
14-karatowe, 46
24-karatowe, 46
biaïe, 46
gïupców, Patrz: piryt
znaczniki do zióï ze stemplami, 292
zoizyt, 81
zwijacz, 142

¿
ĝyïka, 39
wÚdkarska, 36
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