
Instrukcje wykonania — ramka do zdjęć ozdobiona 
drewnianymi koralikami 

 

Materiały potrzebne do wykonania ramki z drewnianymi koralikami: 

o 1 ramka 

o kolorowe drewniane koraliki 

o kolorowe koraliki z motywem 

o opcjonalnie kostki z literami 

o sznurek (sznurek poliestrowo-propylenowy lub satynowy) 

 

Potrzebne narzędzia: 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o pistolet do kleju 

o pęseta 

 

Instrukcje wykonania 

 

Krok 1: Eksperymentowanie z drewnianymi koralikami 

Czy masz przed sobą ramkę do zdjęć, którą chcesz ozdobić? Świetnie! Czas na 
kreatywne pomysły: Wybierz drewniane koraliki do wykorzystania i stwórz swój 
własny, indywidualny projekt. Możesz na przykład użyć różnych kolorów, koralików z 
motywem i różnych rozmiarów koralików. Wybór należy wyłącznie do Ciebie. 

Aby sprawdzić, czy wybrane koraliki pasują do rozmiaru ramki, najpierw użyj 
odpowiednio długiego sznurka. Końcówki sznurka należy ostrożnie stopić 
zapalniczką. To zapobiega strzępieniu się sznurka i ułatwia nawlekanie koralików. 

Nawlecz drewniane koraliki. Sprawdź, czy liczba wymaganych koralików jest 
prawidłowa, umieszczając je na ramce do zdjęć. 

Krok 2: Przyklejanie koralików gorącym klejem 

Przygotujmy się do użycia pistoletu z gorącym klejem: Połóż na stole matę do 
rękodzieła i może zechcesz też otworzyć okno z powodu oparów gorącego kleju. 
Przygotuj do użycia ręcznik papierowy, chusteczki lub coś podobnego. Włącz 
pistolet do klejenia na gorąco i poczekaj, aż klej się roztopi. 

Najpierw wypróbuj na macie do rękodzieła sposób nakładania gorącego kleju. 
Spróbuj wyczuć, jak zrobić ładne i czyste kropki kleju. 



Najlepiej jest zdjąć ze sznurka koraliki, które zostały nawleczone w kroku 1, za 
wyjątkiem kilku drewnianych koralików. Będziesz mieć więcej miejsca na sprawne 
klejenie. 

Więc zamieńmy teorię na praktykę: Weź pierwszy koralik i umieść na nim kroplę 
gorącego kleju. Dociskaj go palcami do ramki (lub pęsetą, jeśli jest zbyt dużo kleju) 
przez około 20 sekund. Jeśli pod koralikiem jest zbyt dużo kleju, wytrzyj go 
ręcznikiem jednorazowym lub chusteczką jak najszybciej, póki klej jeszcze jest 
płynny. Lekko wyschnięty klej też można usunąć, ale będzie on postrzępiony, co nie 
wygląda zbyt ładnie. 

Następnie cierpliwie przyklej wszystkie koraliki, jeden po drugim, gorącym klejem — 
z wyjątkiem ostatniego drewnianego koralika. 

Krok 3: Dodawanie ostatniego koralika 

Udało ci się przykleić wszystkie koraliki oprócz ostatniego? Doskonale! 

Najtrudniejsze zostało już zrobione. Teraz możesz nawlec ostatni drewniany 

koralik. Skróć końcówki sznurka do około 1 cm. Ponownie zgrzej końcówki sznurka 

zapalniczką. Teraz przełóż końcówki sznurka przez przyległe koraliki lub między nimi. 

Pomocna w tym może być pęseta. 

Krok 4: Wykończenie podkładki z drewnianych koralików 

Na końcu przyklej ostatni koralik. W razie potrzeby możesz również przymocować 
końcówki sznurka za pomocą kleju, jeśli znajdują się one pomiędzy koralikami. 

Udało Ci się! Twoja własnoręcznie wykonana ramka do zdjęć z drewnianymi 
koralikami jest gotowa do użycia. Teraz musisz jedynie postawić ją lub powiesić na 
ścianie, aby cieszyć się nią każdego dnia! 
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