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Náramek tkaný z trojúhelníků

Náramek utkaný z nejmenších PRECIOSA
trojúhelníků na malém stavu zvládne vytvořit
téměř každý. Záleží na Vás, jak široký chcete
náramek mít a jaké barevné odstíny zvolíte.
Trojhranné perličky do sebe budou skvěle
zapadat. Vyzkoušet můžete obdobný postup
i z větších trojúhelníků nebo vytvořit vlastní
barevný vzor.

vteřinové lepidlo, ploché kleště (zavření
kroužků); lepidlo na savý – nesavý materiál
(přilepení koncovky); gumová palice (dovření
zamačkávací koncovky)
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Duha

Traditional Czech Beads

Náramek tkaný z trojúhelníků

TKANÍ

tkaní

2e.

osnova

2a.

osnova

útek

trojúhelník
trojúhelník

útek

2f.

Materiál a pomůcky:
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH1)
321 43 001; 2,5x2,5; 08291 červená (136 ks)
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH2)
321 43 001; 2,5x2,5; 08289 oranžová (136 ks)
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH3)
321 43 001; 2,5x2,5; 08286 žlutá (119 ks)
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH4)
321 43 001; 2,5x2,5; 08253 zelená (119 ks)
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH5)
321 43 001; 2,5x2,5; 08258 tyrkysová (119 ks)

2g.

Obtížnost:
Postup:
Náramek je široký 4 cm (17 řad).
Tkaná část je tvořena 58 sloupky
1. krok:
Napněte si osnovu z 18 nití. Použijte neutrální
odstín (smetanový, světle šedý). Nit uvažte na
okraj stavu. 18x natáhněte nit z jedné strany
na druhou (obr. č. 1a). Konec opět uvažte na
okraj (obr. č. 1b).
1a.

PRECIOSA Trojúhelníky (TrH6)
321 43 001; 2,5x2,5; 08223 modrá (119 ks)
PRECIOSA Trojúhelníky (TrH7)
321 43 001; 2,5x2,5; 08228 fialová (119 ks)
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3. krok:
Po vytvoření tkané části zapošijte přebývající
konce nití. Na začátku a na konci tkané části
nit vtáhněte do několika trojúhelníků.
Zajistěte dvojitým uzlem. Opět protáhněte
několika trojúhelníky a odstřihněte.
(obr. č. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i).
3a.
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PRECIOSA Trojúhelníky (TrH8)
321 43 001; 2,5x2,5; 08297 růžová (119 ks)
kovy – libovolné zušlechtění: magnetické
koncovky na stuhu 4 cm ; lze nahradit
zamačkávacími koncovkami, kroužky
a americkým zapínáním (rozporka)
slabší a středně silná nit (Belfil-S 50 – osnova,
útek, Belfil-S 30 – zakončení); tenká delší jehla;
nůžky; malý stav; silnější krejčovská jehla;

Odtrhněte či odstřihněte dlouhou nit (asi
na délku rozpažení). Navlékněte ji přímo do
ouška jehly nebo do ouška navlékněte slabou
krejčovskou nit, její konce svažte. Teprve do
takto vzniklého oka navlékněte jednoduchou
nit. Navlékněte 17x TrH a posuňte je ke
konci nitě. Nechte asi 20 cm volný konec nitě.
Trojúhelníky přitiskněte ze spodu k osnově,
ze shora je provlékněte a tím vytvoříte útek.
Ze začátku se bude útek hůře utahovat.
Tento problém se vyřeší po vytvoření více
sloupků (obr. č. 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g).

3b.
2c.

2. krok:
Začněte navlékat jednotlivé sloupky. Jeden
sloupek, jeden odstín (červená, oranžová,
žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová, růžová)
(obr. č. 2a).
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Náramek tkaný z trojúhelníků
koncové pásky

3i.

KONCOVÝ PÁSEK

3e.

Navázání nití – Na ubývající niti vytvořte
kompletní sloupek. Nechte volný asi 20 cm
konec ubývající nitě. Navlékněte novou nit.
Nechte asi 20 cm volný konec nitě.
Pokračujte v tkaní sloupků. Konce nití svažte
dvěma uzly. Vtáhněte do trojúhelníků
a odstřihněte. (obr. č. 3j, 3k, 3l).

5. krok:
Kompletace. Pásky vlepte do koncovek.
Máte-li koncovky zamačkávací (se zoubky na
okrajích), koncovky přivřete, vložte pásek.
Opatrně dovřete např. poklepem gumovou
palicí. K očkům zamačkávacích koncovek
pomocí kroužků připevněte americké zapínání.
K „T“ připevňujeme více kroužků (obr. č. 5a).
5a.
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4. krok:
Utkejte koncové pásky, které přichyťte či
přilepte do koncovek. Silnější nit navlékněte
do mohutnější krejčovské jehly. Za tkanou
částí, přibližně od středu ke kraji, začněte
jehlou protkávat osnovu. Poté protkejte
osnovu v celé šíři. Takto vytvoříte asi 0,5 cm
textilního útku. Končíte opět ve středu.
Pásky zpevněte vteřinovým lepidlem.
Po zaschnutí odstřihněte od pásku osnovu
(obr. č. 4a, 4b, 4c, 4d).
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