akcesoria
Model z wydania Burda Akcesoria 2021
Drogi użytkowniku: elektroniczna instrukcja jest przeznaczona do korzystania z niej wyłącznie na własny użytek.
Jej powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci jest niezgodne z prawem.
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TOREBKA MAKRAMOWA Z DREWNIANYM UCHWYTEM
Potrzebujemy:
• ok. 180 cm sznurka plecionego 5 mm
• 64 sznurki o długości 2,6 m
• 4 sznurki o długości 2,7 m
• drewniany uchwyt (ok. 15 cm x 25 cm)
• 2 metalowe kółeczka do zamocowania woreczka
• bawełniany woreczek z małymi karabińczykami

MAKRAMEETASCHE

1. Tasche
Przygotowujemy
sznurki
Cztery dłuższe sznurki mocujemy
po Flechtkordel
zewnętrznych stronach
każdego
z uchwytów ca.
za pomocą
• 5mm
(100%
Baumwolle)
180mwęzła mocującego (sznurek składamy na pół i przekładamy
przez uchwyt; końcówki sznurka przewlekamy przez powstałą pętelkę). Następnie na każdym z uchwytów mocujemy kolejne 20 sznurków. Ważne: aby udał
• 2 Holzgriffe
(B. 25cm
/ H. 11,5cm)
się węzeł płaski, suma wszystkich
sznurków powinna
być podzielna
przez cztery.
•

1 Logo

Pod każdym uchwytem wyplatamy pojedynczy rząd za pomocą węzła płaskiego. Wydzielamy każdorazowo po cztery sznurki. Pierwszy z nich przekładamy
kleine
Metallringe
Festigung
Baumwollbeutels
ca. 1cm przez
Durchmesser
nad dwoma środkowymi• pod2czwarty
sznurek.
Następniezur
ostatni
ze sznurkówdes
przekładamy
pod dwoma środkowymi
powstałą pętelkę i mocno zaciskamy, pociągając za końcówki zewnętrznych sznurków. Kolejnym krokiem jest wykonanie tych samych czynności w odwrotnej kolejności (czyli zaczynamy
od ostatniego
sznurka).zuschneiden:
Tym sposobem powstaje
węzełund
płaski.
Die Kordel
64x 2,6m
4x 2,7m.
Wyplatamy kolejny rząd bezpośrednio pod pierwszym. Tworzymy bazę na boki torebki: najbardziej zewnętrzne sznurki każdego z uchwytów używamy do
Diewęzła
4 längeren
an den
äußersten
Seiten
der powinny
Griffe być
mitzeHilfe
des Startknotens
befestigen
stworzenia
płaskiego Kordeln
po przeciwległej
stronie
(na drugim zwei
uchwycie).
Uchwyty
sobą połączone
podwójnymi sznurkami
o długości
ok. 10 cm.
zamocowanie
na każdym
z boków
14 sznurków
wyplecenie
z nich jednego
rzędu węzłem płaskim.
(dieKolejnym
Kordelkrokiem
zur jest
Schlaufe
legen
und diese
umpo den
Griff i legen,
danach
die Schnurenden
durchKontynuujemy
die
tworzenie kolejnych rzędów: po wypleceniu dwóch – jeden pod drugim – przesuwamy się o dwa sznurki i wyplatamy kolejne dwa rzędy aż do uzyskania
Schlaufe
führen
festziehen).
preferowanej
długości
torebkiund
(w tym
przypadku 14 rzędów, ok. 22 cm).
Na zakończenie
wyplatamy
pojedynczy
i odwracamy
w górę, des
by wykonać
dno. Wydzielamy
po dwa sznurki
z przeciwległych
An jedem
Griffjeden
zusätzlich
20rząd
Kordeln,
je torebkę
2,6m, dnem
mit Hilfe
Startknotens
befestigen.
Je nach
Kordel, stron
torebki i łączymy je węzłem płaskim, wsuwając końcówki sznurka do środka torebki. Ostrożnie odwracamy torebkę wewnętrzną stroną na zewnątrz i jeszbzw.
Griff,
kann
sich
diese
Zahl
ändern
–
die
Gesamtzahl
der
Kordel
sollte
jedoch
durch
vier
teilbar
cze raz przeplatamy dno, mocno zaciągając sznurki. Za długie końcówki obcinamy i odwracamy torebkę na właściwą stronę. Ostatnim krokiem jest przysein,wewnątrz
damit torebki
der Kreuzknoten
funktioniert.
twierdzenie
metalowych kółeczek
do zamocowania woreczka.
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Chwost
Potrzebujemy:
• ok. 5,5 m sznurka plecionego 3 mm
• drewniane kółeczko o średnicy ok. 3 cm
• ok. 22 sznurki o długości 24 cm
Sznurki przewlekamy przez kółeczko, składając na pół. Związujemy pojedynczym sznurkiem, bezpośrednio pod kółeczkiem tworząc chwost, który następnie
mocujemy z prawej strony torebki.

Więcej ciekawych modeli
dla kreatywnych w wydaniu
Burda Akcesoria"
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POMYSŁOWE DODATKI NA LATO
NIE TYLKO DO USZYCIA
torby * etui * koc piknikowy * kosmetyczka * makrama * opaska * ozdoby
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