
Krok po kroku
Naszyjnik 50cm 

z zapięciem toggle



Nici z igłą
Kamienie naturalne lub inne koraliki
Podkówki- elementy wykończeniowe na które nałożymy nici
Zawieszka+ zapięcie 
Dodatkowe ozdoby w postaci przekładek

mały ręcznik/ matę do rękodzieła
nożyczki
zapalniczkę
igłę/szpilkę

Do wykonania biżuterii ze zdjęcia będziesz potrzebować:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodatkowo przygotuj:



krok po kroku...

Wyłóż wszystkie elementy z torebek 

1. Z wyłożonych elementów ułóż wzór według załączonego obrazka

Obrazek nr.1

Obrazek nr.2



2. Rozwiń całkowicie nici

3. Odmierz 120cm nici za igłą, zawiąż supeł i odetnij nadmiar za
supłem.

4. Robienie naszyjnika zaczynamy od nawlekania 11tego koralika (duża
bryłka), następnie kulka, przekładka, 5 kulek, przekładka, kulka,
przekładka.

11 1

nawlekamy od tej
strony

Obrazek nr.3 Obrazek nr.4

Obrazek nr.5



5. W tym momencie bierzemy w rękę podkówkę i przewlekamy nitkę
przeciągając ją tak aby zostało na końcu około 15-20cm nici ze zrobionym
wcześniej supełkiem.

6. Wkładamy nić w jeden z otworów podkówki, następnie w drugi tak aby nić
była umieszczona w rowku podkówki.

7. Jeśli nić jest już w podkówce musimy włożyć w nią jedną część zapięcia
(patyczek z kółeczkiem). Ponownie wracamy nitką od strony patyczka,
przewlekamy koraliki tak aby nitka przeszła przez nie z powrotem. Wyjaśnienie
na obrazku nr.8

20cm nici

Obrazek nr.6

Obrazek nr.7

Obrazek nr.8



8. Wracamy z nitką do dużej bryłki - w tym momencie wykonujemy pętelkę na
krótszej nitce (obrazek nr.9), następnie przez pętelkę przeciągamy igłę z nitką,
dociskając supełek (obrazek nr.15).

Obrazek nr.9 Obrazek nr.10

Obrazek nr.11 Obrazek nr.12

Obrazek nr.13 Obrazek nr.14

UWAGA - jest to najważniejsza część wykonania naszyjnika! Po dociągnięciu supła
przekładamy nitkę przez dużą bryłkę i ponownie wykonujemy supeł, tym razem
dwukrotnie



Obrazek nr.17 Obrazek nr.18

Obrazek nr.19 Obrazek nr.20

Obrazek nr.15 Obrazek nr.16



9. Według wcześniej ułożonego wzoru nawlekamy wszystkie elementy. 
W momencie gdy nałożymy na nić wszystkie koraliki nitkę należy mocno
naciągnąć.(obr. 21 i 22)

Nawlekamy ponownie podkówkę (nr.23). Wkładamy do podkówki drugą część
zapięcia (składa się z małego dużego kółka - przez małe kółeczko przekładamy
podkówkę).
(obr. 24 i 25 i 26)

Obrazek nr.21 Obrazek nr.22

Obrazek nr.23 Obrazek nr.24

Obrazek nr.25 Obrazek nr.26



10. Następnie igłę z nitką przekładamy z powrotem przez sekwencję 5
elementów. 
(obr.27-29)
Igłę wyjmujemy przed dużym koralikiem , gdzie wiążemy supeł na głównej nici ,
ponownie przeciągamy przez duży koralik i wiążemy podwójny supeł za dużym
koralikiem.(obr. 32.)

Obrazek nr.27 Obrazek nr.28

Obrazek nr.29

Obrazek nr.30

Obrazek nr.31 Obrazek nr.32



11. Dla większej pewności aby naszyjnik miał mocniejszą trwałość można
powtórzyć proces supełkowania na kolejnych sekwencjach kamieni. 
Przy ostatnim supełku jaki wykonamy na naszym naszyjniku, po odcięciu nici
można dodatkowo przypalić jej końcówkę zapalniczką oraz ścisnąć supełek
między palcami tak, aby roztopiony wosk skleił końcówkę nitki.


