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Niezbędne MateriałyNiezbędne Materiały

- nici nylonowe - bezbarwne
- koraliki Toho lub Preciosa jednego
rozmiaru 11/0 w dwóch kolorach (X, Y)
- igła
- nożyczki



ZACZYNAMY!!!ZACZYNAMY!!!
Na nić długości około 2-2,5m nawlekamy 23 koraliki (1X, 21Y, 1X)

Koraliki umieszczamy na środku nici, z jednej strony 
pozostawiamy ogon.

Pleciemy tak zwaną metodą mozaikową.

Rys.1 – igłę nawlekamy na drugi koniec nici, dobieramy koralik X, wbijamy się 
w drugi z kolei koralik (Y), 

Rys.2 – dobieramy koralik Y i wbijamy się w trzeci koralik. Tak kontynuujemy 
naszą robótkę wbijając się w co drugi koralik  (za każdym razem 
dobieramy 1 koralik) rys. 3,4.

Rys.5 – przedstawia jak wygląda plecionka po dodaniu pierwszego rzędu 
koralików oraz sposób dodawania kolejnego rzędu koralików. 



A oto kilka zdjęć, przedstawiających krok po kroku w jaki 
sposób powstawała stworzona przeze mnie kokardka:



NAWRÓTNAWRÓT
Jedyny problem jaki może pojawić na tym etapie, to nawrót nicią by
znowu kontynuować dodawanie kolejnych koralików. Na zdjęciu poniżej 
narysowałam, jak należy przeprowadzić nić, by dokonać nawrotu
i kontynuować dodawanie kolejnych koralików.

Kolejne nawroty już są bardzo 
proste. Oto przykład:



Teraz dodajemy kolejne 
rzędy koralików, 

aż otrzymamy trójkąt.

Gdy powstał już trójkąt dodajemy koraliki 
analogicznie

po drugiej stronie, aż powstanie:



Gdy dodamy ostatnie koraliki (oznaczone na poniższym rysunku na żółto)
 przeprowadzamy nici

 z jednego koralika oraz drugiego w taki sposób, by się zbliżyły do siebie. 
Wtedy wiążemy supełek

 i ucinamy nici.  Romb jest gotowy.

Teraz robimy drugi taki sam Teraz robimy drugi taki sam 
romb romb 



Kolejny krok to wykonanie dwóch malutkich rombów takich samych 
jak te duże. W tym celu nawlekamy 9 koralików (1X, 7Y, 1X) 

i postępujemy zgodnie z powyższą instrukcją.
Teraz przyszywamy małe romby do tych dużych i zszywamy końce 

dużych rombów ze sobą. 
Wykonanie małych rombów można pominąć. Kokardka będzie 

wyglądać równie efektownie bez nich.



Gdy zszyjemy już końce dużych rombów ze sobą musimy połączyć 
(zszyć) ze sobą powstałe elementy.



Kokardka prawie gotowa pozostała tylko kosmetyka, musimy zakryć 
łączenie. W tym celu wykonujemy koralikowy paseczek. Nawlekamy 4 

koraliki (1X, 2Y, 1X) i postępujemy zgodnie z poniższą instrukcją.



Gdy otrzymamy odpowiednią długość paseczka, łączymy ze sobą jego 
końce na kokardce. Końce paseczka muszą się ze sobą zazębiać (tj. z 

jednej strony koraliki mają być wypukłe, a z drugiej wklęsłe, jak na 
trzecim zdjęciu powyżej), by po zszyciu nie było widać w którym 

miejscu zostały ze sobą połączone.



I tak dobrnęliśmy to końca. 
Oto ona - KORALIKOWA KOKARDKA  
w wersji z małymi rombami oraz bez.

Kurs jest własnością Art Vision. Nie wyrażam zgody na 
rozpowszechnianie i kopiowanie go bez mojej zgody.

Jeśli stworzysz kokardkę wg mojej instrukcji będzie miło, jeśi 
wspomnisz o mnie :)


