
BUKI BE001

BE TEENS – KORALIKI
Wiek 8+

Miejsce do przechowywania

Korzystaj z gotowych wzorów lub twórz
własne!

10 tysięcy koralików!

Zanim rozpoczniesz:

Zmierz swój nadgarstek, aby wiedzieć jakiej długości powinny być twoje bransoletki. 

Bransoletki składają się z 45 rzędów. Jeśli potrzebujesz dłuższej bransoletki, możesz 
powtórzyć wzór.  Jeśli twoja bransoletka ma być krótsza, po prostu zmniejsz liczbę 
rzędów. 

Dzięki temu zestawowi możesz stworzyć 15
bransoletek. 10 różnych wersji jest pokazanych na
kartach. Korzystaj też z pustych szablonów, aby
tworzyć własne kompozycje! Za pomocą kredek
twórz własne projekty. 



PRZYGOTOWANIE TWOJEGO MINI WARSZTATU 

1. Spójrz na wybrany przez siebie wzór. Jeśli jest na
nim 9 koralików, będziesz potrzebować 10 nitek.
Zawsze musisz dołożyć dodatkową nitkę.
2. Jeśli masz parzystą liczbę nitek, musisz zacząć
na małej stronie warsztatu. Jeśli nieparzystą,
będziesz potrzebować dużej strony.

3. Weź szpulkę nici i zawiąż podwójny supeł wokół 
haczyka.

4. Umieść pierwszą nić w otworze, następnie nawlecz ją wokół haczyka
po drugiej stronie.

5. Umieść nić w otworze obok pierwszej nici. Owiń ją wokół haczyka.
6. Kontynuuj dopóki nie będziesz miał odpowiedniej liczby nici.



7. Twoja ostatnia nić musi znajdować się na małej części warsztatu. Jeszcze raz przełóż ją wokół haczyka, 
następnie umieść w otworze z fioletowym kluczykiem. Możesz nim kręcić, aby poluzować lub zacisnąć nici.

8. Gdy pracujesz z jedną nitką, musi się ona trzymać sztywno. Jest to konieczne, aby móc nawlekać koraliki.

9. Odetnij nić od szpulki.

ZABAWA MINI WARSZTATEM TKACKIM 

Możesz używać warsztatu w wersji pionowej
lub poziomej. Kiedy otworzysz warsztat
znajdziesz  w nim przegródki, w których
możesz posegregować koraliki, potrzebne do
zrobienia bransoletki. Kiedy skończysz
upewnij się, że odłożyłeś wszystkie koraliki
do swoich pudełek, aby ich nie pogubić. 



Szablony są przedstawione na kartach, które możesz umieścić na 
fioletowej podstawce. 

Za każdym razem, gdy ukończysz dany rządek, przesuń szablon w 
górę. W ten sposób będziesz wiedzieć, w którym miejscu się 
znajdujesz, aby uniknąć pomyłki. 

NAWLEKANIE

1. Odetnij nitkę o długości około 1,5 m. Nawlecz ją na igłę. Zawiąż podwójny supeł na
pierwszej nitce na warsztacie.

2. Nawlecz koraliki na igłę w tej samej kolejności co na
szablonie.

3. Trzymając koraliki na igle, umieść je pod nitkami na warsztacie tak, aby 
jeden koralik znajdował się między każdym rzędem.

4. Trzymając nieruchomo koraliki, pociągnij
igłę, aby zacieśnić nić.
5. Wyjmij igłę z koralików, ale tym razem nad nićmi na warsztacie.
6. Powtórz poprzednie kroki dla każdego rzędu. Patrz na wzór, aby
stworzyć piękną bransoletkę!



PRZEDŁUŻANIE NICI

1. Jeśli twoja nić zrobi się za krótka, aby nawlekać, przewlecz ją przez
poprzednie rzędy i odetnij najkrócej jak się da.

2. Nawlecz kolejną nić 1,5m na igłę.

3. Przewlecz nić przez poprzednie rzędy i stwórz kolejny rząd, nie
zaciskając nici za mocno.

4. Kontynuuj nawlekanie trzymając się wzoru.

ZAKAŃCZANIE BRANSOLETKI
1. Odetnij nici przy haczykach. Odetnij nić tak blisko haczyka jak się da,
aby zachować odpowiednią długość.

2. Za pomocą igły , przewlecz
każdą nić przez poprzednie rzędy
z koralikami.



3. Odetnij luźne końce

4. Dodaj zatrzaski. Wybierz takie które pasują szerokością do twojej
bransoletki. Jeśli nie możesz znaleźć idealnie pasującego, lepiej
wybrać szerszy niż węższy.

5. Zacznij z jednej strony bransoletki. Nałóż nieco 
kleju na ostatni rządek koralików. Włóż zatrzask na 
ostatni rządek koralików. Poproś dorosłego, aby 
zacisnął zatrzask kombinerkami.
6. Powtórz czynność dla drugiej strony bransoletki.

7. Pozostaw do wyschnięcia na godzinę. Twoja
bransoletka jest gotowa do noszenia!

Teraz możesz wykonywać przeróżne plecione bransoletki! Kiedy skończą ci się koraliki , 
możesz znaleźć dodatkowe w sklepach z zabawkami lub rzeczami do hobby. 



OSTRZEŻENIE! Odpowiednie dla dzieci powyżej 8. roku życia. 
OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia, ze względu na małe części, które 
mogą zostać połknięte. Ryzyko zadławienia. 
OSTRZEŻENIE! Zabawka powinna być w użyciu pod nadzorem osób dorosłych. Obecność ostrych końców i
punktów. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić.


