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Tyto náramky inspirované buddhismem
se v poslední době staly velkým trendem
a vyhledávaným módním doplňkem nejen
u mnoha celebrit a mediálních hvězd.
Většina Shamballa náramků jsou vyráběny
z voskovaných lněných nebo kožených šňůrek,
na které jsou navlékány korálky z různých
materiálů a barev a jsou zajišťovány jednotlivými
jednoduchými, různě orientovanými uzly.
Tato technika byla kdysi známá jako tzv. drhání.
Náramky lze přizpůsobit potřebné velikosti
zápěstí utažením nebo povolením šňůrek, které
jsou rovněž zakončeny korálky.
Výroba těchto náramků je poměrně jednoduchá,
proto vám PRECIOSA ORNELA nabízí inspiraci
k vlastní tvorbě těchto módních doplňků
s využitím perliček PRECIOSA Traditional
Czech Beads vhodných pro ženy i muže všech
věkových kategorií, se širokým záběrem zájmů
a módních stylů. Na jeden náramek potřebujete
2 m šňůrky nebo kůže 1 mm silné a perličky
s dírkou, která vyhovuje síle použité šňůrky.

2.

uzlem, který dobře utáhneme, můžeme jej
zajistit kapkou vosku nebo lepidla.
4.

nůžky, pravítko

3a.

Postup:
1. krok:
Odstřihneme cca 40 cm dlouhou šňůrku,
na jednom konci uvážeme jednoduchý uzel
a dobře utáhneme. Navlékneme nejdříve krajní
menší perličku (1 - 2 ks), následně 13 ks rokajlu
a nakonec opět krajní menší perličku (1 - 2 ks).
Druhý konec šňůrky opět ukončíme uzlem,
který opět dobře utáhneme (obr. č. 1).

Náramek utahujeme kolem zápěstí pomocí
konců základní šňůrky s perličkami. Navlékat
můžeme různé druhy perlí a perliček, které mají
dostatečně velikou dírku. Přizpůsobit vlastnímu
výběru můžeme bez problémů i velikost, barvy
i množství vybraných perlí a perliček určených
k návleku.
3b.

1.

Materiál a pomůcky:
	PRECIOSA rokajl
311 19 001; 15 - 17 ks - mix velikostí
a sytých barev, proužky, korneliány
2 m voskované nebo kožené šňůrky 		
1 mm silné

2. krok:
Zbytek šňůrky přehneme na polovinu
a uvážeme jednoduchým uzlem kolem obou
konců kratší šňůrky s navlečenými perličkami
tak, že konce s krajními uzly a perličkami jsou
uzlem delší šňůrky spojeny v protilehlém
směru (obr. č. 2). Srovnáme konce delší šňůrky
a začneme vázat uzly střídavě směrem doprava
a doleva (obr. č. 3a, 3b).
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3. krok:
Uvážeme tři páry střídavě směřovaných uzlů,
pak jeden z konců šňůrky s uzlem a perličkou
odložíme stranou a dále pokračujeme ve vázání
uzlů jen kolem jedné šňůrky. Uvážeme sedm
párů střídavě orientovaných uzlů a mezi další
páry uzlů budeme přidávat jednotlivé perličky
(obr. 4.). Pak opět uvážeme sedm párů uzlů
a přidáme druhý konec základní šňůrky s uzlem
a perličkou a vážeme další uzly, dokud nám stačí
oba konce šňůrky. Oba konce šňůrky nakonec
zafixujeme jednoduchým
listopad 2012 © preciosa-ornela.com

