
Instrukcje wykonania — dziecięca bransoletka 

z imieniem 

 

Materiały potrzebne do wykonania dziecięcej bransoletki z imieniem: 

o ok. 0,5 m żyłki nylonowej 

o fasetowane koraliki ze szkła akrylowego 

o przekładki 

o miniaturowe koraliki z literami na imię 

 

Małe narzędzia, które będą potrzebne: 

o igła i nitka 

o nożyczki 

o zapalniczka 

o miara krawiecka 

Instrukcje wykonania 

Krok 1: Eksperymentowanie z koralikami 

To przyjemna część: układaj akrylowe koraliki, przekładki i koraliki z literkami, aż 
stworzysz swój idealny projekt biżuterii. 

Tam, gdzie węzeł będzie później łączył pasek koralików, należy umieścić dwie 
przekładki. Zakryją one odrobinę ten węzeł. 

Aby oszacować długość bransoletki dla dziecka, wystarczy zmierzyć obwód 
nadgarstka dziecka za pomocą miary krawieckiej. Dodaj ok. 2 cm, aby gotowa 
bransoletka mogła być wygodnie zakładana na rękę. 

Krok 2: Przygotowanie nitki 

Przygotuj igłę do szycia oraz nitkę do zrobienia narzędzia do nawlekania. Najpierw 
sprawdź, czy igła jest na tyle cienka, że bez problemu przejdzie przez otwór w 
akrylowych koralikach. 

Złóż nylonową żyłkę na pół. Teraz przywiąż nitkę z igłą do utworzonej pętelki. 

  



Krok 3: Nawlekanie koralików na żyłkę 

Teraz nawlecz wszystkie przekładki i koraliki na nylonową żyłkę. Ważne jest, aby się 
przy tym zbytnio nie spieszyć, aby nie uszkodzić nylonowej żyłki. 

Najlepiej zrobić to w następujący sposób dla każdego koralika: Używając igły, 
przeciągnij mały kawałek nylonowej żyłki przez koralik. Następnie możesz dalej 
ciągnąć bezpośrednio za nylonową żyłkę — zamiast ciągnąć igłę. 

Krok 4: Wiązanie pierwszego węzła kończącego bransoletkę 

Ostrożnie usuń narzędzie do nawlekania za pomocą nożyczek. Zrób prosty węzeł i 

ściągnij go tak mocno, jak to możliwe. 

Krok 5: Wiązanie dodatkowych węzłów 

Teraz zrób cztery dodatkowe węzły. Po zrobieniu każdego węzła kilka razy mocno 

pociągnij żyłkę. Ponieważ nylonowa żyłka jest elastyczna, tylko w ten sposób można 

dobrze ściągnąć węzły. 

Krok 6: Wykończenie bransoletki 

Pociągnij elastyczną żyłkę za oba końce, aby ponownie odsłonić węzeł i ostrożnie 
zgrzej go zapalniczką. Teraz obetnij nożyczkami końcówki nylonowej żyłki na długość 
kilku milimetrów. Uważaj, aby nie przeciąć węzła. W razie potrzeby końcówki żyłki 
wciśnij pod przekładki, używając do tego tępego końca igły. 

Nigdy nie używaj kleju, aby zabezpieczyć węzeł. Klej tylko utwardziłby nylonową 
żyłkę, co na dłuższą metę doprowadziłoby do wcześniejszego pęknięcia żyłki! 

To wszytko! Czy bransoletka na nadgarstku dziecka nie wygląda wspaniale? A jak się 
mieni i błyszczy w słońcu! Życzymy Twojemu dziecku dużo radości z nowej, 
własnoręcznie zrobionej biżuterii! 
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