GWIAZDKA z koralików
DIY

Dziś przygotujemy dekorację do zawieszenia
na choince, w oknie bądź w innym miejscu –
jak tylko sobie wymyślimy. Do wykonania tej
dekoracji potrzebujesz:
- ok. 60 cm druciku, najlepiej srebrnego lub
złotego
- ok 8 cm wstążki
- łącznie 48 koralików: 6 koralików 3 mm, 24
koraliki 6 mm i 18 koralików 8 mm. Koraliki
mogą być wszystkie tej samej wielkości ale
wtedy nasza gwiazdka już nie będzie taka
ładna😊
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Pierwszym krokiem jest
nawleczenie 6 koralików 8 mm na
nasz drucik

2
Następnie związanie
drucika. Mamy środek podstawę naszej gwiazdki.
Aby zabezpieczyć ją
przed rozwiązaniem oraz
aby ukryć węzeł,
przewlekamy nasz długi
drucik przez jeden koralik.

3
Zaczynamy robić pierwsze
ramię gwiazdki. Aby to
wykonać nawlekamy po kolei:
1 koralik- 8mm,
2 koraliki - 6 mm,
1 koralik - 8mm
1 koralik - 3 mm

4
Teraz musimy zakończyć nasze ramię więc
robimy czubek. Czubkiem ramienia jest
zawsze koralik o rozmiarze 3 mm. Wbijamy
się naszym drutem (od strony malutkiego
koralika) w koralik 8 mm – ten który jest obok
koralika 3mm.Ciągniemy drucik do momentu
aż nasze ramię się usztywni i nie zostanie
żaden wolny drucik przy koraliku 3mm

5
Teraz nawlekamy 2 koraliki 6 mm
i 1 koralik 8 mm.

Nasze pierwsze ramię jest
zakończone – trzeba je tylko
teraz przytwierdzić do podstawy
gwiazdki. Oplątujemy dwa razy
nasz drut wokół drucika naszej
podstawy
– wybieramy miejsce pomiędzy
pierwszym a drugim koralikiem
względem naszego
początku. Wszystko naciągamy
aby nasza gwiazdka była sztywna.
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Teraz zabieramy się za drugie ramię gwiazdki.
Każde ramię ma ostatni koralik wspólny z
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sąsiadującym ramieniem. To oznacza, że mamy
już pierwszy koralik dla drugiego ramienia.
Wystarczy tylko przeciągnąć drucik przez
ostatni koralik pierwszego ramienia. Teraz
nawlekamy 2 koraliki 6 mm, 1 koralik 8 mm
i 1 koralik 3 mm

8
Analogicznie jak w
pierwszym ramieniu
robimy czubek – czyli
przewlekamy drut przez
koralik 8mm.
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Nawlekamy 2 koraliki 6 mm i 1 koralik 8 mm.
Drugie ramię jest skończone. Osadzamy je
pomiędzy dwoma kolejnymi koralikami na naszej
podstawie

Wykonujemy trzecie, czwarte i piąte ramię
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gwiazdki. Ostatnie, czyli szóste ramię gwiazdki
zaczynamy tak samo. Przewlekamy drucik
przez ostatni koralik piątego ramienia.
Nawlekamy dwa koraliki 6 mm, 1 koralik 8 mm i
1 koralik 3 mm.
Robimy czubek – przewlekamy drucik przez
koralik 8 mm i naciągamy.

11
Nawlekamy
dwa koraliki 6 mm. Teraz
musimy drucik przewlec
przez pierwszy koralik
pierwszego ramienia.

12
Naciągamy. owijamy drucik dwa razy wokół drucika
na naszej podstawie. Ucinamy odstające druciki.
Przez jedno ramię przewlekamy wstążkę, wiążemy
supeł i… nasza gwiazdka jest gotowa do
powieszenia!
Jakbyście chcieli instruktarz wykonania innych
gwiazdek, piszcie do nas na fb lub ig –zaradzimy
temu.!

