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Rozdzia  9

Robimy fajn  codzienn
bi uteri  w stylu funky

W tym rozdziale:
 Moda w wiecie kolczyków.
 Ró ne style naszyjników.
 Mo liwo ci w dziedzinie projektowania bransoletek.
 Inne quasi-bi uteryjne elementy z wykorzystaniem koralików.

trendami tak to ju  jest, e ci gle si  zmieniaj . Aby za nimi nad a , musisz
uwa nie przygl da  si  temu, co ludzie nosz  w charakterze ozdób. Polecam

programy po wi cone aktywno ci gwiazd, takie jak Entertainment Tonight, Extra!
czy cokolwiek, co nadaje sie  E! Czytaj czasopisma po wi caj ce uwag  kwestii stylu,
takie jak „Twój Styl”, „Glamour”, „Cosmopolitan”, „People” czy jakiekolwiek inne
publikacje, w których mo esz ogl da  zdj cia s aw i obserwowa , w co si  ubieraj .

Zapatrywania gwiazd na bi uteryjn  mod  mo na równie  pozna , ogl daj c transmisje
z wydarze  takich jak wr czenie Oscarów, nagród Video Music Awards czy Z otych
Globów. Jeszcze lepiej mo na si  w tej kwestii zorientowa , zapoznaj c si  z relacjami
publikowanymi dzie  po tego typu wielkich wydarzeniach. Polecam portale takie jak
www.yahoo.com, www.msn.com czy www.aol.com (dla zarejestrowanych u ytkowników).
Na tych stronach niemal na pewno pojawi  si  odno niki, które pozwol  Ci obejrze
galeri  zdj  z czerwonego dywanu.

Gdy poszukuj  informacji na temat nowych trendów, ale równie  gdy po prostu
przegl dam sobie gazety, staram si  zawsze mie  pod r k  ma y notes. Na pustych
stronach mog  nakre li  szkic nowego wzoru (albo ró nych elementów ozdób, które
zwróc  moj  uwag ). Dzi ki temu zapami tuj  wygl d nowego rodzaju ozdoby
i zaczynam przepracowywa  go w swojej g owie.

W tym rozdziale b dzie mowa o codziennej bi uterii stworzonej z uwzgl dnieniem
najnowszych trendów zarysowuj cych si  w kilku kategoriach. B dziemy omawia
kolczyki, naszyjniki oraz bransoletki. Przedstawi  równie  projekty przedmiotów
codziennego u ytku, które nie zaliczaj  si  do adnej z tych grup.

Z
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Podstawowe informacje
na temat kolczyków

Kolczyki to cz sto pierwszy rodzaj ozdoby, który decyduj  si  wykona  pocz tkuj cy
twórcy bi uterii. To prosty element, którego stworzenie nie wymaga du ych nak adów.
Wystarczy do tego kilka narz dzi (szczypce okr g e oraz c ki) i kilka podstawowych
materia ów (koraliki oraz bigle). Ogólnie rzecz bior c, kolczyk mo na zrobi  nawet
z rozprostowanego spinacza. W tym rozdziale podpowiem Ci, co si  teraz cieszy
szczególn  popularno ci  i jak wykorzysta  te informacje do realizacji w asnych
pomys ów. Przedstawi  równie  kilka wzorów kolczyków, których wykonanie
zajmuje zaledwie kilka minut.

wietnych pomys ów na kolczyki mo esz szuka  równie  poza t  cz ci . Ciekawe
sugestie znajdziesz w a ciwie w ka dym rozdziale tej ksi ki. Warto j  zatem
przekartkowa  i czym pr dzej chwyci  za szczypce!

Najnowsze trendy w wiecie kolczyków
Internetowe wyszukiwanie dla hase  typu „modne kolczyki” przynosi tysi ce przeró nych
opcji. Polecam zatem ograniczy  poszukiwania do okre lonego typu kolczyków
i wykorzysta  kilka ró nych wyszukiwarek. Ja tak w a nie robi . Rzadko kiedy zdarza
mi si  trafi  na ten sam wzór dwa razy. Ka da taka sesja stanowi dla mnie wielkie
ród o inspiracji.

Poni ej przedstawiam zestawienie najnowszych trendów w wiecie kolczyków:

 Kolczyki pod u ne typu „miote ka do ramion” (shoulder duster)
— to d ugie ozdoby, które si gaj  niemal do ramion. Zwykle sk adaj  si  z kilku
wisiorów (4 – 5 lub nawet wi kszej liczby), z których ka dy ma co najmniej
10 cm d ugo ci. Tego typu kolczyki mo esz stworzy , wykorzystuj c gotowe
a cuszki. Wystarczy zamocowa  do nich ma  szpilk  z g ówk .

 Kolczyki szerokie typu „kandelabr” (chandelier) — ju  od kilku lat ciesz
si  bardzo du  popularno ci . Do ich wykonania wykorzystuje si  mi dzy
innymi zawieszki (bazy) w kszta cie ko a, trójk ta czy ezki w wersji z kilkoma
otworami. Do ka dego z otworów montuje si  wisiorek. Takie zawieszki mo na
kupi , ale mo na te  stworzy  w asne technik  wire wrapping. W tym celu nale y
zrobi  p tle z drutu i zamocowa  je do bigla. Tego typu kolczyki proponuj
w ramach wzoru 9.3.

W rozdziale 8. w ramach wzoru 8.1 zastosowa am ciekawe rozwi zanie polegaj ce
na wykorzystaniu stemplowanej folii termokurczliwej. W ten sposób powsta y
zupe nie niepowtarzalne kolczyki.

 Ko a — nosi si  je, odk d ludzie zacz li przek uwa  sobie ró ne cz ci cia a.
Pierwsze kolczyki mia y w a nie kszta t kó , takie ozdoby nie wymagaj  bowiem
zastosowania adnego skomplikowanego mocowania ani cznika. Ko a ca y
czas zyskuj  na popularno ci (mnie osobi cie urzek y, gdy zobaczy am Olivi
Newton-John w ko cówce filmu Grease). Ko a mo na wykorzysta  jako koraliki,
ale mo na te  nawleka  koraliki na ko a. Mo na owija  ko a drutem, mo na
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wreszcie po prostu wykorzysta  je jako wisior. Wariacj  na temat popularnych
r cznie kutych owijanych kó  znajdziesz w rozdziale 10.

 Kolczyki zwisaj ce — po prostu zwisaj  z ucha. Tego typu kolczyk mo e si
sk ada  z kilku zwisaj cych elementów (jak w przypadku kolczyków typu „miote ka
do ramion” czy „kandelabr”) b d  z pojedynczego wisiora dowolnych rozmiarów.
Wisiory mo na zamocowa  nawet do kó  — robi si  to atwo i stosunkowo cz sto.

 Kolczyki niezwisaj ce (sztyfty) — to mniej wyszukane ozdoby, od których
z pewno ci  zaczyna e . (Je li kto  ma wi cej ni  jedn  par  dziurek w uszach,
w jednej z nich na co dzie  na pewno nosi w a nie kolczyki typu sztyft). Odk d
jednak zastosowano je po raz pierwszy w pistolecie do przek uwania uszu, wiele
si  zmieni o, je li chodzi o ich wzornictwo. Wiele osób ch tnie nosi tego typu
kolczyki, poniewa  ceni sobie ich zapi cie wyposa one w zabezpieczenie (element
znajduj cy si  po drugiej stronie p atka ucha). Niektóre bigle do tego typu
kolczyków maj  specjalne oczka, do których mo na zamocowa  wisiory czy
kandelabry. W takich ozdobach osadza si  kamienie szlachetne i pó szlachetne,
a tak e kryszta ki, by w ten sposób nada  im wyj tkowy charakter.

Warto zaopatrzy  si  w sztyfty, do których za pomoc  kleju mo na zamocowa
nawiercone do po owy koraliki i w ten sposób stworzy  w asne proste wsuwane
kolczyki. Co  pi knego!

P askie kaboszony mo na mocowa  do specjalnych sztyftów z p ask  powierzchni .
Na p ycie DVD do czonej do drukowanej wersji ksi ki (oraz na stronie
http://booksupport.wiley.com, je eli czytasz e-wydanie) pokazuj , jak za pomoc  tej techniki
zamocowa  do sztyftów urocze ró e z ywicy i w krótkim czasie zrobi  adne kolczyki.

Oczywi cie nie ka da para kolczyków daje si  atwo zakwalifikowa  do której
z powy szych kategorii. Istniej  kolczyki zwisaj ce, dla których baz  stanowi sztyft.
Spotyka si  równie  kandelabry tak d ugie, e z powodzeniem mo na by oby je uzna
za miote ki. Powy szy podzia  na kategorie nie powinien Ci  ogranicza . Nowe trendy
powstaj  cz sto w a nie poprzez czenie ju  istniej cych rozwi za .

Kwestie praktyczne
Je eli chodzi o robienie kolczyków, trzeba wzi  pod uwag  pewne kwestie praktyczne,
w szczególno ci za  nadwra liwo  na niektóre metale. Wiele osób nie mo e nosi
w uszach bigli wykonanych z tanich metali nieszlachetnych. Inne osoby s  uczulone
na metale szlachetne. Nadwra liwo  mo e si  objawia  mocniej lub s abiej w zale no ci
od czysto ci metalu g ównego oraz innych dodatków stopowych. Wi kszo  ludzi mo e
bez przeszkód nosi  bi uteri  wykonan  na bazie stali chirurgicznej, czyli materia u
stworzonego z my l  o wyrobie narz dzi medycznych. Taka stal bardzo rzadko wywo uje
niepo dane reakcje. Wi cej informacji na temat ró nych metali i stopów w kontek cie
ich zastosowania do wyrobu bi uterii znajdziesz w rozdziale 2.

Je eli zamierzasz wystawia  swoj  bi uteri  na sprzeda , najlepiej wykorzystywa  do
wyrobu ozdób pó fabrykaty z metali szlachetnych lub ze stali chirurgicznej. Nabywca
b dzie musia  zap aci  nieco wi cej, ale osoby z nadwra liwo ci  na metale z pewno ci
doceni  Twój wysi ek.
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Inna wa na rzecz to kwestia mocowania kolczyka w uchu. W przypadku szczególnie
ci kich kolczyków nale y stosowa  mocniejsze zabezpieczenia, które przytrzymaj
kolczyk w uchu. Takie zabezpieczenia mog  by  wykonane z gumy lub z po czenia
gumy i metalu. Niektóre s  wyposa one w plastikowy kr ek, który pomaga roz o y
ci ar ozdoby na ca y p atek ucha i tym samym odci y  okolice dziurki.

Je li lubisz nosi  kolczyki na otwartych biglach (ja lubi ), polecam gumowe zabezpieczenia
do ko cówek. To plastikowy lub gumowy element, który nasuwa si  na drucik, by
w ten sposób utrzyma  pi kn  ozdob  w uchu. Takie rozwi zanie nie przyczynia si
do zmiany rozk adu ci aru ozdoby, ale stanowi dodatkow  ochron  przed jej
wy lizgni ciem si  z ucha.

Nie lekcewa  te  rynku klipsów. Czasy uniwersalnych „babcinych” klipsów ju  dawno
min y. Dzi  mocowania do klipsów wyst puj  w ró nym rozmiarze i wykonuje si  je
z ró nych metali. Na rynku dost pne s  zarówno wersje z mocowaniem podobnym do
karabi czyka, jak i elementy z nakr canymi rubkami, z których mo na zwiesi  wisior.

Wzór 9.1. ezki z weneckiego szk a
Szk o weneckie ma t  niew tpliw  zalet , e jest wykonywane r cznie, w zwi zku
z czym nawet koraliki z tej samej partii mog  si  mi dzy sob  ró ni . Mog abym
ca ymi dniami podziwia  ich pi kno i wypatrywa  subtelnych ró nic mi dzy nimi.
W tych konkretnych koralikach zakocha am si  w malutkim sklepie w Tucson w stanie
Arizona podczas ostatnich wakacji. Takich samych prawdopodobnie nie znajdziesz,
ale z pewno ci  wybierzesz zestaw, który Ci  zauroczy i który zechcesz wykorzysta
do wykonania prostych, ale pi knych kolczyków prezentowanych na rysunku 9.1.

Rysunek 9.1.
ezki z wenec-

kiego szk a
Zdj cie: Matt Bowen
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Narz dzia i materia y
 C ki
 Szczypce okr g e
 2 sztuki koralików z weneckiego szk a w kszta cie ezki (25 mm), jasnozielone ze z otymi
refleksami

 2 sztuki 6-milimetrowych kryszta ków bicone w kolorze Smoky Topaz
 2 sztuki 5-centymetrowych szpilek z g ówk  z 3-milimetrowym topazowym kaboszonem,
ze srebra 925

 2 bigle otwarte

 1. Nasu  jedn  szklan  ezk  na szpilk . Nast pnie nasu  kryszta ek.

 2. Za pomoc  c ków dotnij w miar  potrzeby ko cówk  szpilki,
zostawiaj c oko o 1,0 – 1,3 cm nad kryszta kiem. Zacznij robi  oczko,
zanim jednak je zamkniesz, zamocuj do niego bigiel. Zamknij oczko.

 3. Powtórz kroki 1. i 2. w celu wykonania drugiego kolczyka.

Wzór 9.2. Kolczyki z kwadratowych kryszta ków
Zamiast na jednej szpilce w tej ozdobie poszczególne elementy zosta y zamocowane
oddzielnie, aby mog y porusza  si  niezale nie od siebie. Taka technika zapewnia
swobod  ruchu poszczególnym elementom ozdoby, dzi ki czemu kolczyki mog  lepiej
chwyta  i odbija  wiat o. Urokliwa ozdoba zosta a przedstawiona na rysunku 9.2.

Rysunek 9.2.
Kolczyki z kwa-

dratowych
kryszta ków

Zdj cie: Matt Bowen
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Narz dzia i materia y
 C ki
 Szczypce okr g e
 2 sztuki 2,5-centymetrowych szpilek z g ówk , z oksydowanego srebra
 8 sztuk 2,5-centymetrowych szpilek z oczkiem, z oksydowanego srebra
 2 bigle zamykane, z oksydowanego srebra
 2 sztuki 8-milimetrowych fasetowanych kryszta ków Swarovskiego w kszta cie kostki,
kolor Sunflower

 4 sztuki 8-milimetrowych fasetowanych kryszta ków Swarovskiego w kszta cie kostki,
kolor Greige

 4 sztuki 5-milimetrowych fasetowanych kryszta ków Swarovskiego w kszta cie bicone, kolor Jet

 1. Nasu  jeden kryszta ek bicone na szpilk . Na ko cu zacznij robi  oczko,
ale zanim je zamkniesz, wsu  w nie oczko drugiej szpilki. Zamknij oczko.
Wi cej informacji na temat wykonywania oczek znajdziesz w rozdziale 6.

 2. Nasu  kryszta ek w kolorze Greige na woln  ko cówk  szpilki.
Nad kryszta kiem zacznij robi  oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsu  w nie nast pn  szpilk . Zamknij oczko.

 3. Wsu  na wolny koniec szpilki koralik w kolorze Sunflower.
Nad kryszta kiem zacznij robi  oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsu  w nie nast pn  szpilk . Zamknij oczko.

 4. Nawlecz kryszta ek w kolorze Greige na woln  ko cówk  szpilki.
Nad kryszta kiem zacznij robi  oczko, ale zanim je zamkniesz,
wsu  w nie nast pn  szpilk . Zamknij oczko.

 5. Nasu  na szpilk  kryszta ek bicone. Zacznij robi  oczko, ale zanim je
zamkniesz, wsu  w nie bigiel. Zamknij oczko.

 6. Powtórz kroki 1. – 5., aby wykona  drugi kolczyk.

Wzór 9.3. D ugie kolczyki w stylu steampunk
Okre lenie steampunk odnosi o si  pierwotnie do podgatunku science fiction, teraz jednak
okre la si  w ten sposób równie  ozdoby i elementy dekoracyjne nawi zuj ce do epoki
wiktoria skiej oraz uwzgl dniaj ce elementy mechaniczne. Niekiedy mówi si  w tym
kontek cie o stylu neowiktoria skim oraz retrofuturystycznym.

Aby podkre li  upodobanie do elementów mechanicznych, które odgrywa tak istotn
rol  w stylu steampunk, jako element bazowy „ wiecznikowych” kolczyków wykorzysta am
proste elementy ze starego zegarka (zobacz rysunek 9.4). Aby za  podkre li  wiktoria ski
poci g do naturalnych materia ów, doda am do tego wzoru pere ki w kszta cie
ziemniaków i nieco przydu e nak adki do koralików. Dzi ki zastosowaniu delikatnych
i lekkich wyko cze  ozdob  mo na bez trudu wsz dzie ze sob  zabra . Nie trzeba
zostawia  jej w bawialni!

Styl steampunk cieszy si  obecnie du  popularno ci , wi c niezb dne materia y
powiniene  bez trudu naby  w ka dym sklepie z artyku ami do wyrobu bi uterii.
W odpowiednich katalogach szukaj kluczyków, uskrzydlonych serduszek oraz elementów
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mechanizmu zegarkowego. Mo esz te  zajrze  do rozdzia u 17. i zapozna  si  z ofert
wspomnianych tam stron internetowych, koncentruj c si  na artyku ach dost pnych
pod has em steampunk.

Narz dzia i materia y
 2 sztuki 2,5-centymetrowych szpilek, antyczny br z
 2 sztuki 15-milimetrowych pere  s odkowodnych, kszta t ziemniak
 2 sztuki 4-milimetrowych okr g ych pere ek
 4 sztuki 18-milimetrowych filigranowych nak adek na koraliki, antyczny br z
 Szczypce okr g e
 Szczypce p askie zaokr glone
 C ki
 16 sztuk 5-milimetrowych ogniwek cznikowych, antyczny br z
 2 bigle otwarte z kulk , antyczny br z
 2 sztuki 40-milimetrowych filigranowych zawieszek w kszta cie motyla, antyczny br z
 2 sztuki 20-milimetrowych filigranowych elementów cznikowych w formie kwadratu,
antyczny br z

 2 sztuki 10-milimetrowych elementów mechanizmu zegarkowego, mosi dz
 4 kawa ki a cuszka po ok. 4 cm, antyczny br z

 1. Wykonaj rodkow  cz  wisiora. Na jedn  ze szpilek nasu  okr g
pere k , potem nak adk  (wg bieniem do góry), a nast pnie do ó
per . Na koralik na ó  drug  nak adk  (wg bieniem do do u). Za
pomoc  szczypiec okr g ych, a w razie konieczno ci równie  c ków,
wykonaj zawijane oczko. Szczegó ow  instrukcj  wykonania tego typu
elementów znajdziesz w rozdziale 6.

 2. Powtórz krok 1., aby wykona  drugi wisior.

 3. Otwórz wszystkie ogniwka cznikowe. To opcjonalny krok, ja jednak
zawsze otwieram wszystkie ogniwka naraz, je li do danego wzoru mam zamiar
wykorzystywa  wi cej ni  jeden tego typu element. Moim zdaniem w ten sposób
oszcz dza si  czas, poniewa  nie trzeba ci gle bra  i odk ada  szczypiec. Instrukcj
otwierania i zamykania ogniwek znajdziesz w rozdziale 2., na rysunku 2.8.

 4. Spogl daj c na rysunek 9.3, zacznij sk ada  jeden kolczyk. Zamontuj
bigiel oraz jedno z ogniwek cznikowych do ogniwka. Zamknij to
ogniwko. W otwarte ogniwko w ó  element z mechanizmu zegarka.
Zamknij to ogniwko. Do elementu z zegarka do cz z drugiej strony
kolejne ogniwko cznikowe. W ó  w nie jeden z rogów kwadratowego
elementu. Zamknij to ogniwko.

 5. Po przeciwleg ej stronie kwadratu zamocuj nast pne ogniwko cznikowe.
Prze ó  przez nie wisior z per . Zamknij ogniwko.

 6. Spogl daj c na rysunek 9.3, wykonaj pozosta e czynno ci niezb dne
do stworzenia pierwszego kolczyka. Prze ó  jedno ogniwko przez jedn
z ko cówek motyla. W to samo ogniwko wsu  ko cówk  jednego
z kawa ków a cuszka. Zamknij ogniwko.
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Rysunek 9.3.
Kolczyk

steampunk
w kawa kach

Zdj cie: Andy Dismore

 7. Powtórz krok 6. z drugim ko cem motyla i drugim kawa kiem a cuszka.

 8. Do wolnego ko ca a cuszka zamocuj ogniwko. Za jego pomoc
po cz motyla z kwadratem, który mocowa e  w ramach kroku 4.

 9. Powtórz krok 8. z drugim a cuszkiem i zamocuj go do wolnego rogu
kwadratu.

 10. Powtórz kroki 4. – 9. w celu wykonania drugiego kolczyka.

Ciekawe naszyjniki
Je li chodzi o naszyjniki, nigdy nie by o na nie takiego sza u jak obecnie. Projektanci
czerpi  inspiracj  z ró nych epok i kultur, staraj c si  dba  o ró norodno  wzornictwa.
Bez wzgl du na to, czy ograniczasz si  do zawieszania na sznurze prostego naszyjnika,
czy te  tworzysz koralikow  obro  o skomplikowanym wzorze, inspiracji na pewno
Ci nie zabraknie. W tym fragmencie powiemy sobie, co si  cieszy obecnie najwi ksz
popularno ci . Postaram si  równie  podpowiedzie  Ci, co mo e by  w modzie
w przysz o ci. Przedstawi  te  kilka wzorów, dzi ki którym mo esz zacz  si
wprawia  w tworzeniu naszyjników.
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Rysunek 9.4.
D ugie kolczyki

w stylu
steampunk

Zdj cie: Andy Dismore

Bli sze spojrzenie na naszyjniki
Przy wyrobie naszyjników mo na wykorzysta  w a ciwie niemal ka d  z technik
jubilerskich. (Nie przychodzi mi do g owy nic, co by si  nie nadawa o do naszyjników,
nie mam jednak najmniejszych w tpliwo ci, e takie mia e i jednoznaczne stwierdzenie
spotka si  z odzewem i kto  napisze do mnie, by zwróci  mi uwag  na zawarty w nim
b d). Tkactwo, nawlekanie, w ze ki, wire wrapping… Wszystkie te techniki znajduj
zastosowanie przy wyrobie naszyjników. Ró norodno ci wzornictwa towarzyszy te
ró norodno  technik, a tak e zró nicowanie, je li chodzi o d ugo  naszyjników,
komponenty oraz ich po czenia. W tabeli 9.1 znajdziesz informacje na temat rodzajów
naszyjników w zale no ci od ich d ugo ci.

Tabela 9.1. Zró nicowanie d ugo ci naszyjników

Nazwa D ugo  (w centymetrach) Opis i sugestie

Collar (obro a) 30 – 33 Naszyjnik z o ony z kilku sznurów, ci le przylegaj cy do szyi.

Choker 35 – 40 Zwykle pojedynczy sznur, noszony nad obojczykami.

Princess 42 – 48 Naszyjnik si gaj cy poni ej linii obojczyka. D ugo  bardzo
adekwatna do naszyjników z wisiorami.

Matinee 50 – 60
Naszyjnik si gaj cy do mostka. D ugo  cz sto stosowana
przy naszyjnikach zako czonych fr dzelkami lub drobnymi
wisz cymi ozdobami.

Opera 70 – 85 Typowo wieczorowy, mo na go owin  wokó  szyi dwukrotnie.

Rope Powy ej 90 Mo na owin  go wokó  szyi trzykrotnie lub nosi  jako
bransoletk  o wielu zwojach.
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Poni ej opisane zosta y najnowsze wspó czesne trendy dotycz ce naszyjników:

 Naszyjniki typu choker nigdy nie cieszy y si  tak wielk  popularno ci  jak dzi .
Wielkim uznaniem ciesz  si  zarówno proste wzory z drutu z pami ci  kszta tu,
jak i eleganckie naszyjniki na jedwabnych wst kach czy klasyczne per y. (Nie
wiesz, co to jest drut z pami ci  kszta tu? Zajrzyj do rozdzia u 2.). W rozdziale 8.
znajdziesz wzór 8.8. Jest to obro a w stylu steampunk. Na jej przyk adzie mo esz
zobaczy , jak projektuje si  takie naszyjniki. Uwaga: obro a to szersza, a zwykle
tak e bardziej sztywna wersja naszyjników typu choker.

 Wzory wielowarstwowe s  ostatnio bardzo popularne. W szczególno ci dotyczy
to naszyjników z ró nych rodzajów a cuszków, z o onych z przeró nych
zawieszek typu charms. Z du ym zainteresowaniem spotykaj  si  ozdoby
wykonane ze sznurów ró nej d ugo ci (na przyk ad warstwowy naszyjnik
z zawieszkami charms, który zaprezentuj  ju  za chwil  w ramach wzoru 9.4).
Niektórzy nosz  po prostu kilka ró nych naszyjników jednocze nie.

 Naszyjniki z ró nych materia ów, stworzone z wykorzystaniem pozornie
niepasuj cych do siebie faktur, takich jak l ni ce a cuszki i tekstylia, równie
ciesz  si  ostatnio ogromn  popularno ci . Na przyk ad do rozmiarów naszyjników
wyd u a si  ostatnio bransoletki symbolizuj ce przyja . W naszyjnikach coraz
cz ciej pojawiaj  si  elementy metalowe, a a cuszki przeplata si  prz dz
w celu uzyskania cyganeryjnego charakteru.

 Odwa ne naszyjniki, czyli ozdoby du ych rozmiarów, zwykle wielowarstwowe,
stanowi  dzi  cz sto centralny element stroju. Naszyjniki nazywane niekiedy
liniakami (bib) nale  do ozdób raczej szerokich. Rozpoczynaj  si  ju  przy

obojczyku i schodz  kilka do kilkunastu centymetrów w dó .

Naszyjnikowe podstawy
Je li chodzi o naszyjniki, trzeba wywa y  interesy mody i wygody. Je li decydujesz si
korzysta  z techniki wire wrapping lub stosujesz ci te kawa ki drucika, zadbaj o to,
aby przypi owa  ko cówki, eby nie drapa y osoby, która b dzie nosi a ozdob .

Je eli pracujesz nad krótkim naszyjnikiem (do tej kategorii zaliczaj  si  obro e, ale
równie  ozdoby typu choker, a nawet princess) przeznaczonym dla pani, która nosi
wi ksze rozmiary bi uterii, dodaj mu 5 – 8 cm. Teoretycznie rzecz bior c, taki naszyjnik
zalicza si  ju  do innej kategorii, ale na szyi docelowego odbiorcy b dzie si  prezentowa
jak nale y.

Wzór 9.4. Warstwowy naszyjnik z zawieszkami charms
Zawieszki charms stosuje si  obecnie ju  nie tylko w bransoletkach. Wielu sprzedawców
oferuje mo liwo  personalizacji naszyjnika za pomoc  tego typu elementów. W ten
sposób mo na podkre li  w asn  osobowo  i upodobania. Prezentowana tu ozdoba
przypomina nieco akcesoria dost pne w sklepach takich jak Urban Outfitters czy
Forever 21. Sze  a cuszków ró nej d ugo ci w kolorze antycznego br zu zosta o
przyozdobionych eklektycznym zestawem zawieszek charms. a cuszek s u y jako
baza, a Ty mo esz zmienia  zawieszki dowolnie, zachowuj c spójno  samej ozdoby.
Wzbogaci am ten model o przed u k , która umo liwia zmian  d ugo ci naszyjnika
w zale no ci od stroju. Mój wzór zosta  przedstawiony na rysunku 9.6.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/bizuby
http://helion.pl/page354U~rf/bizuby


                                                Rozdzia  9: Robimy fajn  codzienn  bi uteri  w stylu funky 205

Narz dzia i materia y
 C ki
 Szczypce okr g e
 Szczypce p askie
 Elastyczna miara (krawiecka)
 4,6 m lekkiego, filigranowego a cuszka, antyczny br z
 2 sztuki 8-milimetrowych ogniwek cznikowych, antyczny br z
 Zapi cie typu karabi czyk, antyczny br z
 3 sztuki czerwonych owalnych kaboszonów w obsadzie o wymiarach 12×18 mm
 2 sztuki 10-milimetrowych okr g ych kaboszonów w obsadzie, antyczny br z
 10 dowolnych zawieszek charms
 15 sztuk 5-milimetrowych ogniwek cznikowych, antyczny br z

 1. Za pomoc  c ków rozetnij a cuszek na sze  cz ci nast puj cej
d ugo ci: 64 cm, 66 cm, 67 cm, 76 cm, 81 cm, 89 cm. Powinno Ci zosta
oko o 18 cm na przed u k . Mo esz przyci  ten kawa ek do 7,5 cm albo zostawi
sobie ca y a cuszek.

 2. Za pomoc  szczypiec otwórz jedno z ogniwek cznikowych. Do rodka
wsu  ostatnie ogniwa wszystkich a cuszków, pocz wszy od najd u szego.
Nie zapomnij o elemencie przed u aj cym. Zamknij ogniwko.

 3. Powtórz krok 2. z drugim ogniwkiem, tym razem jednak zamiast
przed u ki umie  w ogniwku zapi cie.

 4. Roz ó  naszyjnik p asko, jak to zosta o pokazane na rysunku 9.5. Dzi ki
temu atwiej Ci b dzie stwierdzi , gdzie chcesz powiesi  zawieszki charms lub inne.

Rysunek 9.5.
Roz ó  naszyjnik

p asko, aby
zdecydowa ,
gdzie chcesz
umie ci  za-

wieszki charms
Zdj cie: Andy Dismore
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 5. Za pomoc  szczypiec otwieraj ogniwka cznikowe i mocuj ozdoby
na kolejnych warstwach a cucha. Po zamocowaniu zawieszki zamykaj
ogniwko. Montuj kolejne elementy, a  wykorzystasz wszystkie.

Rysunek 9.6.
Warstwowy

naszyjnik z za-
wieszkami

charms
Zdj cie: Matt Bowen

Wzór 9.5. Per y na wst ce
Ten naszyjnik nadaje si  tak samo do stroju biurowego, jak i wieczorowego. Poniewa
mocuje si  poprzez zawi zanie kokardki, jego d ugo  mo na dowolnie regulowa ,
dzi ki czemu pasuje w a ciwie do ka dego stroju. Ja zastosowa am trzy ró ne kolory
pere , ale Ty mo esz zdecydowa  si  na jeden kolor.

Narz dzia i materia y
 C ki
 Zaciskarka
 Szczypce p askie zaokr glone
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 2 du e czniki, antyczny mosi dz
 10 sztuk 8-milimetrowych okr g ych szklanych pere , czerwonych
 9 sztuk 8-milimetrowych okr g ych szklanych pere , ró owych
 9 sztuk 8-milimetrowych okr g ych szklanych pere  w kolorze z amanej bieli
 120 cm wst ki z organzy o szeroko ci 2,5 cm, w kolorze z amanej bieli
 No yczki
 2 zaciski o wymiarach 2×2 mm, antyczny mosi dz
 30 cm linki stalowej — drucika do koralików powlekanego nylonem (SuppleMax lub Soft Flex)

 1. Nawlecz jeden zacisk na link . Dalej umie  na lince jeden z czników.
Jeszcze raz przewlecz link  przez koralik zaciskowy. Zaci gnij link
w taki sposób, aby utworzy a oczko wokó  cznika. Delikatnie zaci nij
ten koralik za pomoc  zaciskarki. Przytnij nadmiar drucika przy u yciu
c ków. Je eli nie wiesz, jak sobie poradzi  z zaciskaniem koralików, zajrzyj do
rozdzia u 2.

 2. Zacznij nawleka  pere ki. Umieszczaj je na lince po jednej w nast puj cej
kolejno ci: czerwona, ró owa, bia a. Zako cz koralikiem w kolorze
czerwonym. Nawlekaj c koraliki, przesuwaj je w stron  zacisku, który za o y e
w ramach kroku 1. Chodzi o to, aby schowa  ca  link  w koralikach i uzyska
elegancki wygl d.

Niektórzy lubi  roz o y  sobie wszystkie koraliki na podk adce przed
rozpocz ciem nawlekania. Je li b dzie Ci dzi ki temu atwiej, zdecydowanie
zach cam do stosowania tej metody. Ja w zale no ci od nastroju robi  tak albo
nie. Zawsze rozk adam koraliki na podk adce, kiedy projektuj  ozdob . Czasami
post puj  tak równie  wtedy, gdy ponownie wykonuj  ozdob  wed ug tego
samego wzoru. To kwestia osobistych preferencji. Tu nie ma dobrych i z ych
rozwi za .

 3. Wsu  drugi zacisk. Zaraz za nim umie  drugi element cznikowy.
Przewlecz link  ponownie przez zacisk w taki sposób, aby powsta a
p telka. Za pomoc  zaciskarki delikatnie zamocuj zacisk, ale jeszcze
nie dociskaj go do ko ca. W drug  r k  we  szczypce i napnij sznur
(pozostaw jednak odrobin  wolnego miejsca). Zadbaj o to, aby sznur
koralików mo na by o swobodnie obraca  i wygina . Po dostosowaniu
d ugo ci delikatnie doci nij element zaciskowy. Wsu  link  w otwór
koralika s siaduj cego z zaciskiem. Przytnij j  tak, aby schowa a
si  w koraliku. W ten sposób profesjonalnie wyko czysz ozdob .
W tym momencie Twój sznur powinien prezentowa  si  jak na rysunku 9.7.

 4. Przytnij wst k  w taki sposób, aby otrzyma  dwa kawa ki równej
d ugo ci. Przewlecz po kawa ku przez ka dy element cznikowy.
Z ó  ka dy z kawa ków wst ki w taki sposób, aby element cznikowy
znajdowa  si  w po owie ich d ugo ci. Przytrzymuj c wszystkie cztery
ko ce wst ki, zawi  je w kokardk . Gotowa ozdoba powinna wygl da
tak jak na rysunku 9.8.
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Rysunek 9.7.
Technika wy-
konania pere

na wst ce
Zdj cie: Andy Dismore

Rysunek 9.8.
Per y

na wst ce
Zdj cie: Matt Bowen
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Wzór 9.6. Naszyjnik „20 tysi cy mil
podmorskiej eglugi” w kszta cie litery Y
Popularny naszyjnik w kszta cie litery Y ma w sobie co  wiktoria skiego. Poni sz
wersj  wyró nia du a o miornica z oksydowanego srebra, z której Juliusz Verne
z pewno ci  by by dumny. Je eli chcesz, mo esz zast pi  ten element wybran  zawieszk
typu charms lub du ym koralikiem w kszta cie zy. Gotow  ozdob  mo esz obejrze
na zdj ciu 9.9.

Narz dzia i materia y
 Szczypce okr g e
 C ki
 Linijka
 Szczypce p askie zaokr glone
 Oko o 55 cm a cuszka, oksydowane srebro
 6 sztuk 5-centymetrowych szpilek z oczkiem, oksydowane srebro
 3 sztuki 6-milimetrowych kryszta ków bicone, kolor Jet z wyko czeniem hematytowym
 6 sztuk 3-milimetrowych koralików bicone, prze roczystych
 2 sztuki 6-milimetrowych kryszta ków bicone, kolor ametystowy
 7 sztuk 4-milimetrowych okr g ych koralików, kolor ametystowy
 2 sztuki 20-milimetrowych szklanych kwadratowych zaokr glonych koralików fasetowanych,
kolor ametystowy z wyko czeniem AB

 1 zawieszka w kszta cie o miornicy ze stopu pewter o d ugo ci 40 mm (z oczami z kryszta u
górskiego)

 1 zapi cie w kszta cie muszli z haczykiem i oczkiem, oksydowane srebro

 1. Nawlecz na szpilk  nast puj ce elementy: jeden 3-milimetrowy
prze roczysty kryszta ek, jeden 6-milimetrowy kryszta ek w kolorze Jet,
jeden 3-milimetrowy prze roczysty kryszta ek. Wykonaj oczko. Od ó
element. Powtórz te czynno ci jeszcze dwukrotnie, aby uzyska  trzy
takie same elementy.

 2. Nasu  na szpilk  nast puj ce elementy: jeden koralik ametystowy
okr g y, jeden ametystowy koralik bicone, jeden koralik ametystowy
okr g y, jeden koralik ametystowy bicone, jeden koralik ametystowy
okr g y. Wykonaj oczko. Od ó  element.

 3. Nawlecz na szpilk  nast puj ce elementy: jeden koralik ametystowy
okr g y, jeden 20-milimetrowy koralik ametystowy fasetowany
kwadratowy zaokr glony, jeden koralik ametystowy okr g y.
Powtórz ten krok jeszcze raz. Od ó  gotowe elementy.

 4. Za pomoc  c ków utnij dwa kawa ki a cuszka o d ugo ci 18 cm.
Zamocuj jedn  ze szpilek z 20-milimetrowym koralikiem ametystowym
do jednego ko ca jednego a cuszka. Zamknij oczko. Powtórz t  czynno
z drugim kawa kiem a cuszka i drugim elementem z koralikiem
20-milimetrowym. Od ó  gotowe elementy na bok.
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 5. Za pomoc  c ków utnij dwa kawa ki a cuszka o d ugo ci 5 cm. Wsu
jeden koniec jednego z a cuszków w oczko szpilki opisywanej w kroku
3. oraz 4. Delikatnie otwórz oczko, zamocuj a cuszek, a nast pnie
zamknij je ponownie. Zamocuj szpilk  z kryszta kiem w kolorze Jet
(z kroku 1.) do wolnego ko ca 5-centymetrowego a cuszka. Zamknij
oczko. Powtórz t  sam  czynno  z drugim a cuszkiem o d ugo ci 5 cm.

 6. Utnij kawa ek a cuszka o d ugo ci oko o 4 cm. Delikatnie otwórz
drugie oczko szpilki z kryszta kiem koloru Jet z kroku 5., zamocuj do
niego jeden kawa ek a cuszka, po czym zamknij oczko. Od ó  gotowy
element. Powtórz t  czynno  z druga szpilk . Powiniene  mie  teraz dwie takie
same cz ci z o one z a cuszków i szpilek.

 7. Wykonaj centralny element naszyjnika w kszta cie litery Y. Za pomoc
szczypiec otwórz ostro nie oczko pi cioelementowego komponentu,
który wykona e  w ramach kroku 2. Wykorzystaj je, aby po czy  oba
ko ce a cuszków z kroku 6. (zamocuj je do jednego oczka). Pozosta y
kawa ek a cuszka zamocuj do drugiego oczka pi cioelementowego
komponentu. Zamknij to oczko. Do drugiego ko ca a cuszka zamontuj
ostatni komponent z koralikami. Do niego za  przyczep swoj  zawieszk .
Od ó  ca o .

 8. Otwórz ogniwko cznikowe. Po cz je z jedn  z wolnych ko cówek
a cuszka. Zanim je zamkniesz, zamocuj do niego równie  element

zapi cia z haczykiem. Zamknij ogniwko.

 9. Otwórz ostatnie ogniwko cznikowe. Po cz je z drugim ko cem
a cuszka. Zanim je zamkniesz, zamocuj do niego równie  element

zapi cia z oczkiem. Naszyjnik zapina si  poprzez po czenie haczyka
i oczka.

Rysunek 9.9.
Naszyjnik

„20 tysi cy mil
podmorskiej

eglugi”
w kszta cie

litery Y
Zdj cie: Matt Bowen
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Wzór 9.7. Naszyjnik przyja ni
Bransoletki symbolizuj ce przyja  mia y w ostatnim czasie ogromny wp yw na trendy
jubilerskie. Projektanci si gaj  do technik, których wielu z nas uczy o si  ju
w dzieci stwie. Dzi ki temu koncepcja bransoletki przyja ni zyska a drugie ycie. W tym
przypadku wykorzystuj  techniki normalnie stosowane w dodatkach dla nastolatków,
by stworzy  naszyjnik przedstawiony na rysunku 9.11. Je li wykonasz kilka tego typu
naszyjników, mo esz nosi  je jako mia  ozdob  do rozpi tej bia ej koszuli.

W ze  zastosowany w tej ozdobie mo na z powodzeniem wykorzysta  do udekorowania
s uchawek. Rol  bawe nianego sznura przejmuj  wówczas przewody Twoich ulubionych
s uchawek. Zach cam do wi zania.

Narz dzia i materia y
 No yczki
 1 kawa ek bawe nianego plecionego sznurka o grubo ci ok. 6 mm i d ugo ci 75 cm
 5 motków muliny w ró nych kolorach (ja wykorzysta am niebiesk , ó t , pomara czow ,
fioletow  oraz zielon )

 2 sztuki 6-milimetrowych ko cówek do sznura, antyczny mosi dz
 5 sztuk 14-milimetrowych ozdobnych przek adek, antyczny mosi dz
 Klej Hypo Cement oraz E-6000
 Podk adka z chwytakiem
 Szczypce p askie zaokr glone
 2 sztuki 8-milimetrowych ogniwek cznikowych, antyczny mosi dz
 1 zapi cie z haczykiem, antyczny mosi dz

 1. Za pomoc  w z a prostego (zobacz rozdzia  5.) zamocuj zielon  mulin
na ko cu sznurka, zostawiaj c oko o 1,3 cm wolnego sznurka. Przy
u yciu tego wolnego kawa ka zamocuj sznurek do podk adki z chwytakiem.

 2. Aby rozpocz  tworzenie w ze ków, ustaw sznurek w pozycji pionowej.
Lew  r k  wyci gnij zielon  mulin  pod k tem 45 stopni, a nast pnie
prze ó  j  nad lin  pod k tem 90 stopni. Owi  wolny koniec nici
dooko a sznurka i krótszego kawa ka muliny, a nast pnie przeci gnij go
przez rodek trójk ta, który w ten sposób powsta . Spójrz na rysunek 9.10,
eby zobaczy , jak powinny post powa  prace.

Rysunek 9.10.
Tworzenie

w z ów
Zdj cie: Andy Dismore
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 3. Podsu  w ze  w kierunku ko cówki sznurka i zaci nij go. Powtarzaj t
sam  sekwencj  czynno ci, a  uzyskasz zielony odcinek o d ugo ci nieco ponad
6 cm. Aby estetycznie zako czy  ten fragment pracy, schowaj krótsz  ko cówk
zielonej muliny.

Kolejne w z y staraj si  owija  dooko a sznurka.

 4. Za pomoc  w z a prostego zamocuj fioletow  ni  na wolnym odcinku
zielonej. Przytnij nadmiar zielonej muliny, pozostawiaj c zaledwie
nieco ponad centymetr. Powtórz krok 2. z fioletow  nici , tym razem
chowaj c estetycznie zarówno kawa ek nici fioletowej, jak i zielonej.

 5. Kontynuuj owijanie sznurka mulin  w kolejnych kolorach, a  zostanie
Ci niewiele ponad centymetr sznurka. Za pomoc  w z a prostego
zamocuj ostatni kawa ek nici i przytnij wystaj c  ko cówk . Zabezpiecz
ten w ze  kropelk  kleju Hypo Cement.

 6. Przytnij koniec sznurka, pozostawiaj c jedynie 1,5 mm. Na sucho
dopasuj sznurek do ko cówki, w razie potrzeby docinaj c go odpowiednio,
aby uzyska  eleganckie zako czenie. Na koniec sznurka na ó  kropelk
kleju E-6000. Wsu  koniec z klejem w element zako czeniowy. Za
pomoc  szczypiec zaci nij ko cówk  wokó  sznurka. Powtórz ten sam
szereg czynno ci z drugim ko cem sznurka.

 7. Nawlecz na sznurek ozdobne przek adki.

 8. Za pomoc  szczypiec otwórz ogniwko cznikowe. Zamocuj je do oczka
jednego z zako cze  i zamknij. Powtórz ten sam krok z drugim
ogniwkiem, ale przed zamkni ciem umie  w ogniwku jeszcze haczyk.
W ten sposób zako czysz prace nad naszyjnikiem.

Rysunek 9.11.
Naszyjnik
przyja ni

Zdj cie: Andy Dismore
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wietne bransoletki
Uwielbiam bransoletki dlatego, e mo na je nosi  po kilka naraz. Jednocze nie mo na
mie  na sobie kilka bardzo ró nych ozdób. Ta cecha bransoletki szczególnie zyskuje
na znaczeniu, gdy stworzy o si  ca e mnóstwo wietnych wzorów i trudno pomi dzy
nimi wybra . W poni szym fragmencie poka , jak za pomoc  ró nych technik
i z wykorzystaniem ró nych materia ów stworzy  kilka wzorów bransoletek.

Trendy i mody
Gdy rozpoczyna am swoj  przygod  z projektowaniem bi uterii, powszechnie dost pnych
by o tylko kilka rodzajów zapi  do bransoletek. Najwi ksz  popularno ci  cieszy y si
karabi czyki i federingi. Oba te rodzaje zapi  oczywi cie dobrze si  sprawdzaj , ale
dzisiaj z przyjemno ci  obserwuj  wzrost popularno ci ró nego rodzaju elementów
wyko czeniowych niegdy  zarezerwowanych dla „eleganckiej” bi uterii. Projektanci
korzystaj  z zapi  typu toggle, wyszukanych filigranowych zapi  skrzynkowych czy
mocowa  do potrójnych nici.

Bardzo popularne s  równie  bransoletki elastyczne, które zapewne ju  wkrótce zaczn
si  zalicza  do „klasyki gatunku”. Wykonuje si  je z wykorzystaniem elastycznej nici
b d  sznura, który zamyka si  bez stosowania zapi cia. Ozdoby elastyczne zabezpiecza
si  za pomoc  w z ów, a zwykle tak e kleju. U ytkownik takiej bransoletki rozci ga j ,
eby j  za o y , po czym wraca ona do swojego kszta tu na nadgarstku. Przyk ad takiej

bransoletki pokazuj  w ramach wzoru 9.8.

Wzgl dy praktyczne
Je eli wykonujesz bi uteri  na prezent, musisz si  dobrze zastanowi  nad d ugo ci
ozdoby, poniewa  nie wszyscy nosz  bransoletki w tym samym rozmiarze. Je eli nie
masz pewno ci co do tego, jaki rozmiar nosi dana osoba, polecam zastosowa  drucik
z pami ci  kszta tu b d  materia  elastyczny.

Wzór 9.8. Elastyczna bransoletka z fioletowych jaspisów i pere
T  bransoletk  mo na wykona  dos ownie w ci gu kilku minut. Sk ada si  z dwóch
rodzajów elementów nawlekanych na przemian, co nadaje jej niezwykle prosty,
ale zarazem elegancki charakter. Po stronie wewn trznej ma oko o 18 cm obwodu.
Gotow  ozdob  mo esz obejrze  na rysunku 9.12.

Bransoletka powinna by  dobrze dopasowana, a materia  elastyczny nie powinien by
widoczny. Je eli ozdoba wydaje Ci si  zbyt ciasna, mo esz z powodzeniem wyd u y
sznur. Pojedynczy zestaw koralików (czyli para: jeden jaspis, jedna per a) ma niespe na
2 cm. W celu uzyskania odpowiedniej d ugo ci wystarczy po prostu zwi kszy  liczb
zestawów.

Narz dzia i materia y
 No yczki
 Klips biurowy (dost pne w sklepach z artyku ami biurowymi)
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Rysunek 9.12.
Elastyczna

bransoletka
z fioletowych

jaspisów i pere
Zdj cie: Matt Bowen

 25 cm prze roczystego elastycznego sznura do koralików o grubo ci 0,7 mm
 9 sztuk 10-milimetrowych okr g ych barwionych koralików jaspisowych, fioletowych
 9 sztuk 8-milimetrowych okr g ych pere , kremowych
 Hypo Cement lub inny klej

 1. Do jednej ko cówki elastycznego sznura zamocuj klips, eby koraliki
nie zsuwa y si  w trakcie nawlekania.

 2. Nawlekaj koraliki, nasuwaj c na sznurek na zmian  jaspis i per .
Nie ma znaczenia, od czego zaczniesz, o ile tylko b dziesz przeplata
elementy.

 3. Zdejmij klips i wykonaj w ze  prosty. Na ó  na w ze  kropl  kleju.
Przytnij nadmiar sznura.

Nie przycinaj sznurków zbyt krótko, poniewa  grozi to rozwi zaniem w z a.

 4. Wsu  wie o sklejony w ze  do ostatniego z koralików jaspisowych.
Polecam schowa  sznurki do koralika jaspisowego, poniewa
prawdopodobnie ma on wi kszy otwór. Pozostaw klej do wyschni cia
na 30 minut. Po tym czasie bransoletka jest gotowa do u ytku.

Podobny wzór, tyle e o bardziej m skim charakterze, znajdziesz w rozdziale 5.
(autorem wzoru 5.1 jest dwunastoletni Anthony Dyess). W tej bransoletce zosta
wykorzystany nieco bardziej skomplikowany wzór (jeden koralik z oty, jeden okr g y
koralik hematytowy oraz jeden pod u ny sze ciok tny koralik hematytowy), co sprawia,
e ozdoba jest bardzo modna. Taka bransoletka stanowi wietny dodatek do ka dego stroju.
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Wzór 9.9. Bransoletka owijana z zamszu i kamieni pó szlachetnych
Bransoletka owijana to jeden z trendów designerskich, które ciesz  si  w ostatnich
latach ogromnym zainteresowaniem. Projektanci bi uterii wykorzystuj  przeró ne
sznury i koraliki, aby nadawa  swoim ozdobom bardziej codzienny lub bardziej elegancki
wygl d. Za wielki atut tego typu bransoletek nale y uzna  to, e nawet stosuj c bardzo
proste (i niedrogie) materia y, takie jak cho by sznurowad o z zamszu, mo na stworzy
bardzo elegancki dodatek do stroju. W zale no ci od tego, ile razy bransoletka ma si
owija  wokó  nadgarstka, d ugo  nale y zmodyfikowa  — od 46 cm (dwukrotne
owini cie) do nawet 84 cm (bransoletka owijana cztery lub wi cej razy). Ja zdecydowa am
si  w tym przypadku na 46 cm. Gotow  ozdob  mo esz obejrze  na rysunku 9.17.

Inn  wersj  tej bransoletki prezentuj  na p ycie DVD do czonej do drukowanego
wydania tej ksi ki (i na stronie http://booksupport.wiley.com dla czytelników e-wydania).

Narz dzia i materia y
 No yczki
 Podk adka z chwytakiem
 Ig a do koralików
 1 m br zowego zamszowego sznurowad a
 3 m prze roczystego sznura do koralików o rednicy 0,15 mm (np. SuppleMax)
 44 sztuki 6-milimetrowych barwionych koralików jaspisowych, fioletowych
 1 ozdobny guzik typu grzybek o rednicy 22 mm
 Hypo Cement lub inny klej

 1. Z ó  zamszowy rzemie  na pó . Trzymaj c za zgi cie, do ó  do dwóch
kawa ków rzemienia jedn  ni  prze roczystego sznura do koralików.

 2. Wykonaj p tl , która stanie si  zamkni ciem. Trzymaj c wszystkie trzy
sznury, wykonaj oczko na tyle du e, aby da o si  przez nie prze o y
guzik, ale jednocze nie niezbyt obszerne, by si  on nie wysuwa . Zawi
pó sztyk. Mój guzik ma 22 mm rednicy, wi c wykona am oczko o rednicy
oko o 2,5 cm. Spójrz na rysunek 9.13.

Rysunek 9.13.
Zawi  oczko,

aby uzyska
zapi cie

Zdj cie: Andy Dismore
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 3. Na drugi koniec prze roczystego sznura nawlecz ig . Prze ó  ig
przez pierwszy koralik. Dosu  go mocno do w z a, umieszczaj c
mi dzy dwoma zamszowymi sznurami, tak jak to zosta o pokazane
na rysunku 9.14.

Rysunek 9.14.
Wsu  koralik

ciasno mi dzy
dwa sznury

i dosu
go do w z a

Zdj cie: Andy Dismore

 4. Owi  prze roczyst  ni  nad jednym z zamszowych sznurów i pod drugim.
Przeprowad  j  ponownie przez otwór w koraliku, tym razem z drugiej
strony. Krok ten zosta  zilustrowany na rysunku 9.15.

Rysunek 9.15.
Prze ó  ig  po-

nownie przez
otwór w korali-

ku, aby go za-
mocowa

Zdj cie: Andy Dismore

 5. Nawlekaj kolejne koraliki (po jednym) na prze roczyst  ni  i zabezpieczaj
je, mocuj c do zamszowych sznurów. Mocowanie koralików polega na
przeprowadzeniu prze roczystego sznura dwukrotnie przez otwór koralika,
za ka dym razem w innym kierunku. W razie potrzeby przerwij prac , aby
odpowiednio umiejscowi  koraliki. Upewnij si , e koraliki ciasno do siebie
przylegaj  i e znajduj  si  mi dzy dwoma zamszowymi sznurami.
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 6. Po zamocowaniu ostatniego koralika przytrzymaj sznury za pomoc
specjalnego urz dzenia lub klipsa biurowego. Przyjrzyj si  umiejscowieniu
poszczególnych koralików i w razie potrzeby podosuwaj je do siebie. Powinny
znajdowa  si  w równych odst pach i zawsze mi dzy dwoma sznurami zamszu.

 7. Zawi  pó sztyk z dwóch zamszowych rzemieni. Zaci nij w ze  tak
mocno, jak tylko si  da. Zamocuj oba sznury do uchwytu guzika. Zabezpiecz
mocowanie w z em p askim jak na rysunku 9.16.

Rysunek 9.16.
Zamocuj sznury

do guzika, aby
w ten sposób

stworzy
zapi cie

Zdj cie: Andy Dismore

 8. Obetnij zb dne kawa ki rzemienia. Na ó  na w ze  kropelk  kleju, aby
go zabezpieczy . Obejrzyj drug  stron  bransoletki i w razie potrzeby przytnij
te  zb dny kawa ek prze roczystej nici, któr  wcze niej zabezpiecz klejem.

Wzór 9.10. Bransoletka z agatem brazylijskim
G ówn  ozdob  bransoletki prezentowanej na rysunku 9.19 stanowi jeden du y kamie ,
a konkretnie agat brazylijski z pi knym okiem w rodku. Prostota bransoletki pozwala
wydoby  jego pi kno. Ta mia a bransoletka doskonale si  prezentuje jako pojedyncza
ozdoba.

Mo esz mie  trudno ci z pozyskaniem kamienia takich samych rozmiarów. Mo esz
zatem zmodyfikowa  ten wzór i u y  do wykonania bransoletki innego kamienia, który
Ci si  spodoba. Owszem, w takim przypadku trzeba co nieco policzy , ale to nie b dzie
sprawdzian z matematyki — chodzi jedynie o to, by ustali , ile b dziesz potrzebowa
sznura. W tym celu zmierz kamie  wraz z zawijanymi oczkami, czyli w wersji uzyskanej
na zako czenie kroku 1. (mój mia  oko o 5 cm). Nast pnie dodaj do tego pomiar 2,5 cm
na zapi cie. Odejmij t  liczb  (w moim przypadku 7,5 cm) od 18 cm, czyli od cznej
d ugo ci bransoletki. Dodaj jeszcze nieca e pó tora centymetra, aby rzemie  agodnie
wchodzi  w oczka. W przypadku mojego wzoru ka dy z kawa ków rzemienia ma po
11,5 cm. Gdyby kamie  wraz z mocowaniami mia  4 cm, wówczas sznury musia yby
mie  12,5 cm.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/bizuby
http://helion.pl/page354U~rf/bizuby


218 Cz  III: Jak wciela  w ycie pomys y, wykorzystywa  trendy i nie tylko…                    

Rysunek 9.17.
Bransoletka

owijana z za-
mszu i kamieni

pó szlachetnych
Zdj cie: Matt Bowen

Je li ta bransoletka przypad a Ci do gustu, obejrzyj te  bransoletk  z du ymi kamieniami
na a cuszku prezentowan  w materiale filmowym na p ycie do czonej do ksi ki
(lub na stronie http://booksupport.wiley.com). Krok po kroku wyja niam tam, w jaki
sposób podobn  technik  wykona  inn  urzekaj c  ozdob .

Narz dzia i materia y
 Szczypce okr g e
 C ki
 Szczypce p askie zaokr glone
 25 cm drucika o rednicy 0,8 mm, srebrnego
 Agat brazylijski dowolnych kszta tów o rozmiarach 40×32 mm
 2 sztuki rzemienia o grubo ci 2 mm i d ugo ci 11,5 cm, metaliczny fiolet
 2 sztuki 4-milimetrowych ko cówek do sznura, srebrnych
 2 sztuki 4-milimetrowych ogniwek cznikowych, srebrnych
 Zapi cie typu toggle (zatyczka/kotwiczka i oczko), srebrne

 1. Przytnij 10-centymetrowy kawa ek drutu. Za pomoc  szczypiec wykonaj
na jego ko cu zawijane oczko. Dodaj kamie . Wykonaj drugie zawijane
oczko z reszty drucika, aby w ten sposób przygotowa  centralny element
bransoletki.

 2. Prze ó  rzemie  przez zawijane oczko. Przeci gnij sznur na tyle, aby
oczko znalaz o si  na rodku rzemienia, a jego ko ce si  spotka y. Za
pomoc  szczypiec zamocuj ko cówk  do sznura. Powtórz t  czynno
z drugim rzemieniem i drug  ko cówk . Na rysunku 2.2 w rozdziale 2.
znajdziesz bardziej szczegó ow  instrukcj  post powania z ko cówk  rzemienia.
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 3. Za pomoc  c ków przetnij reszt  drucika na pó . Owi  jeden kawa ek
wokó  obu sznurów w taki sposób, aby mocowanie znajdowa o si
w odleg o ci 1,3 – 1,9 cm od oczka. W tym kroku uzyskujesz dwa rezultaty
jednocze nie: mocujesz rzemienie i je dekorujesz. Spójrz na rysunek 9.18, aby
zobaczy , jak wykona  ten krok. Powtórz t  sam  czynno  z rzemieniami
po drugiej stronie kamienia.

Rysunek 9.18.
Zawi  drucik

wokó  obu ko -
ców rzemienia
po jednej stro-
nie bransoletki

Zdj cie: Andy Dismore

 4. Za pomoc  szczypiec otwórz ogniwko cznikowe. Wsu  je w oczko
znajduj ce si  przy ko cówce rzemienia. Zamocuj do niego równie
oczko zapi cia. Zamknij ogniwko. Powtórz t  sam  czynno
z pozosta ymi elementami. W ten sposób uzyskasz gotow  ozdob .

Rysunek 9.19.
Bransoletka

z agatem
brazylijskim

Zdj cie: Andy Dismore
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Inne fajne rzeczy
Bi uteria nie musi zdobi  wy cznie uszu, szyi i nadgarstków. Ozdobami mo na
wzboga  równie  inne elementy. Tak e same dodatki mo na dekorowa  przy u yciu
koralików (rzecz dotyczy telefonów komórkowych, torebek, wsuwek i innych akcesoriów
do w osów czy breloczków). Koraliki mo na dodawa  dos ownie do wszystkiego.
W przypadku przedmiotów, które si  obijaj  lub mog  spa , najlepsze rezultaty
uzyskuje si , wykorzystuj c trwa e koraliki. Konkretne rozwi zania opracowane
z my l  o dekoracjach domowych zosta y przedstawione w rozdziale 13.

Wzór 9.11. Druciany pier cionek
W internecie znajdziesz tyle wersji tego pier cionka, ile jest blogów po wi conych
r kodzie u artystycznemu. Poni ej, na rysunku 9.22, przedstawiam swoj  wersj .
Osobi cie ch tnie wykorzystuj  w tym modelu kamienie, które s  szersze ni  sam
pier cionek, znacznie szersze ni  mój palec. Ten pier cionek ma by  w zamy le noszony
na rodkowym palcu, eby ten pi kny kamie  znajdowa  si  na samym rodku d oni.

Narz dzia i materia y
 60 cm srebrnego drucika o grubo ci 0,8 mm
 1 prostok tny kamie  o d ugo ci 40 mm (ja u y am jasnoniebieskiego kwarcu)
 Trzpie  miarowy do pier cionków
 C ki
 Szczypce p askie zaokr glone

 1. Nasu  kamie  na drucik. Przesu  go na rodek i doci nij drucik po
bokach w taki sposób, aby ko cówki drutu u o y y si  równolegle.
Skieruj druty ku do owi, by ustawi y si  jak na rysunku 9.20.

Rysunek 9.20.
Umie  kamie
na rodku dru-
cika, po czym

zagnij drucik po
obu stronach

Zdj cie: Andy Dismore

 2. U ó  kamie  przy trzpieniu, w miejscu wyznaczaj cym rozmiar o pó
numeru wi kszy od tego, jaki nosisz. Je eli na przyk ad chcesz zrobi
pier cionek w rozmiarze 7, owi  drucik wokó  rozmiaru 7½. (Gdy sko czysz,
pier cionek b dzie mia  w a ciwy rozmiar wewn trzny).
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 3. Owi  obie ko cówki drucika wokó  trzpienia trzy albo cztery razy. Ka d
w przeciwnym kierunku. Zadbaj o to, aby drucik znajdowa  si  mi dzy
trzpieniem a kamieniem. Zosta o to zaprezentowane na rysunku 9.21.

Rysunek 9.21.
Owijaj drucik

wokó  trzpienia
pod kamieniem

Zdj cie: Andy Dismore

Rysunek 9.22.
Druciany

pier cionek
Zdj cie: Matt Bowen
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 4. Zdejmij pier cionek z trzpienia. Mocno owi  drucik wokó  obwodu
pier cionka, w pobli u otworów w kamieniu. Zawi  drucik trzy do
sze ciu razy, aby dobrze zabezpieczy  kamie  przed przesuwaniem si .
To samo zrób równie  po drugiej stronie.

 5. Za pomoc  c ków obetnij nadmiar drucika. Przy u yciu szczypiec
rozp aszcz ko cówk  drucika.

Wzór 9.12. Wst kowa zak adka
Zak adka to przyk ad prezentu, który mo na wykona  w bardzo krótkim czasie.
Wystarczy u y  zako cze  do bi uterii. Zak adka przyda si  ka demu. Trzeba tylko
kupi  pi kn  wst k , zako czenia zaciskowe odpowiednich rozmiarów oraz jaki
adny element, który mo na by zamontowa  na ko cach. W tym wzorze (prezentowanym

na rysunku 9.24) u y am zawieszki w kszta cie lilijki (fleur-de-lis) oraz owalnego
kaboszonu z howlitu w delikatnej oprawie. Ty mo esz wykorzysta  dowoln  inn
ozdob , która odpowiada Twojemu gustowi i pasuje do wst ki.

Narz dzia i materia y
 Szczypce p askie
 Szczypce p askie zaokr glone
 No yczki
 2 sztuki 4-centymetrowych ogniwek cznikowych, antyczne z oto
 2 sztuki 2,5-centymetrowych zako cze  zaciskowych do wst ki, z otych
 30 cm wst ki o szeroko ci 2,5 cm
 1 zawieszka fleur-de-lis (lilijka) o d ugo ci 20 mm, antyczne z oto
 1 owalny kaboszon z howlitu o rozmiarach 18×13 mm
 1 filigranowe mocowanie z z bkami do owalnego kaboszonu o rozmiarach 18×13 mm

 1. Zagnij wst k  mniej wi cej 0,3 do 0,6 cm od kraw dzi. Umie  z o on
ko cówk  wst ki w zako czeniu zaciskowym. Za pomoc  szczypiec
p askich ci nij zako czenie w taki sposób, aby dobrze zabezpieczy
wst k . W razie potrzeby przytnij wystaj c  ko cówk  wst ki.
Powtórz t  sam  czynno  z drugim zako czeniem po drugiej stronie
wst ki. Twoja zak adka powinna wygl da  tak jak na rysunku 9.23.

 2. Zamontuj owalny kaboszon w filigranowym mocowaniu. Zagnij z bki
wokó  howlitu, aby go zabezpieczy . Je li zajdzie taka potrzeba, mo esz u y
w tym celu szczypiec.

 3. Otwórz jedno ogniwko cznikowe i wsu  je w mocowanie kaboszonu.
Zamocuj ogniwko do zako czenia wst ki. Zamknij ogniwko.

 4. Otwórz drugie ogniwko cznikowe i zamocuj do niego zawieszk .
Po cz je z drugim zako czeniem wst ki. Zamknij ogniwko. I zak adka
gotowa!
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Rysunek 9.23.
Zamocuj zako -

czenia do
wst ki

Zdj cie: Andy Dismore

Rysunek 9.24.
Wst kowa

zak adka
Zdj cie: Matt Bowen
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Wzór 9.13. Breloczek Shangri-La
Ten oryginalny breloczek zosta  wykonany z masywnych koralików i gi tkiego drucika.
Szuka am sznura odpornego na zerwanie i zachowuj cego kszta t. Do wykonania tego
wzoru mo esz u y  dowolnych koralików, ale staraj si  unika  elementów delikatnych
czy filigranowych, przynajmniej je li chcesz si  przez jaki  czas cieszy  takim breloczkiem.
Delikatne koraliki kiepsko si  nadaj  do noszenia w kieszeniach, torebkach, plecakach
i ró nych innych miejscach, w których ludzie zwykle trzymaj  klucze. Gotowy wyrób
zosta  przedstawiony na rysunku 9.26.

Nie musisz stosowa  zapi cia z obrotowym karabi czykiem, ale zach cam do skorzystania
z takiego rozwi zania, poniewa  dzi ki temu b dziesz móg  atwo przypi  breloczek
do smyczy, zamocowa  go w torebce albo przyczepi  do innego zamkni tego haczyka.
To rozwi zanie doskonale sprawdza si  w przypadku nauczycieli, którzy musz
zabiera  ze sob  klucze na czas przerwy, a tak e innych osób, które chcia yby móc
przywiesi  klucze w jakim  atwo dost pnym miejscu.

Narz dzia i materia y
 Zaciskarka
 C ki
 Szczypce p askie zaokr glone
 15 cm elastycznego drucika powlekanego nylonem (linki stalowej)
 1 szklana rurka zaokr glona o wymiarach 14×9 mm, czarna
 3 sztuki 6-milimetrowych okr g ych koralików, czarne
 2 sztuki 20-milimetrowych p askich koralików podobnych do monet, czerwone z czarnymi
napisami

 20 sztuk drobnych koralików (rozmiar 6), czarnych
 2 rurki zaciskowe #3, srebrne
 2 elementy maskuj ce zacisk, srebrne
 1 kó ko 12-milimetrowe, srebrne
 1 kó ko typu spr ynka 30-milimetrowe, srebrne
 1 obrotowe zapi cie typu karabi czyk (opcjonalnie)

 1. Nawlecz na drucik jeden z zacisków. Za nim wsu  6-milimetrowy
czarny okr g y koralik. Przewlecz sznur ponownie przez zacisk,
pozostawiaj c ko cówk  o d ugo ci oko o 0,6 cm. Dognij zacisk,
mocuj c czarny koralik jako zako czenie breloczka.

 2. Zas o  zaci ni t  rurk  za pomoc  elementu maskuj cego. W celu
zamocowania go na zacisku wykorzystaj drugi otwór zaciskarki. Element
maskuj cy powinien przypomina  okr g y srebrny koralik. Wi cej wskazówek
na temat stosowania zaciskarki znajdziesz w rozdziale 5., na rysunku 5.25.

 3. Nawlecz pozosta e elementy w nast puj cej kolejno ci: jeden
6-milimetrowy czarny okr g y koralik, jedna czerwona moneta, jedna
rurka, jedna czerwona moneta, jeden zacisk, 20 drobnych koralików.
W dalszej kolejno ci za ó  kó ko. Sznur powinien wygl da  tak, jak to
przedstawiono na rysunku 9.25.
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Rysunek 9.25.
Nawlecz korali-

ki, aby stwo-
rzy  breloczek

Zdj cie: Andy Dismore

 4. Przewlecz sznur ponownie przez zacisk i s siaduj cy z nim okr g y
koralik w taki sposób, aby drobne koraliki stworzy y p tl  wokó  srebrnego
kó ka. Spójrz na gotowy breloczek przedstawiony na rysunku 9.26, aby zobaczy ,
o jaki efekt chodzi. Za pomoc  szczypiec pozb d  si  luzów. Po uzyskaniu
zadowalaj cego efektu zagnij zacisk i zamocuj element maskuj cy.
Przytnij reszt  drucika, aby uzyska  profesjonalny wygl d ozdoby.

Rysunek 9.26.
Breloczek

Shangri-La
Zdj cie: Matt Bowen

 5. Za ó  kó ko typu spr ynka oraz karabi czyk (je li go u ywasz) na
kó ko. To ostatni etap pracy nad breloczkiem.
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Skorowidz

A
Accu-flex, 39
Acculon, 39
agat, 36, 78

b kitny, 78
brazylijski, 217

akwamaryn, 79, 84
Aleene, 130
aleksandryt, 230
amazonit, 78, 84
ametryn, 78
ametyst, 78, 84
amoniak, 266
anodowanie, Patrz: metal anodowanie
apatyt, 79
arkusz miedziany, 157, 158, 167
ArsNeo, 355
ARSNEO, 33
Artistic Wire, 44
artMadam, 33, 355
awenturyn, 36, 79, 84, 88

B
Bead Buddy, 99
Beadalon, 39, 44
Beaducation, 155
bigle, 47, 50, 53, 197

angielskie, 54
gumowe zabezpieczenia, 198
otwarte, 198
zamykane, 54

bi uteria
czyszczenie, 265, 266, 267
do dekoracji domu, 287, 290, 294, 296,

299, 301
ekskluzywna, 227, 234, 235, 237, 238

jako ród o zarobków,
Patrz: dzia alno  biznesowa

m ska, 79, 153, 249, 254, 255, 258
kolorystyka, 258
materia , 254
rozmiar, 258
trendy, 249

organizer, 301
personalizowana, 153
projektowanie, 227, 228, 238, 239, 245
sprzeda , Patrz: dzia alno  biznesowa

przeno ny zestaw, 372
starzenie, 153, 166
stemplowana, 153, 157, 158, 166, 196
lubna, 234, 235, 237

trendy, 195, 196, 204, 213
wieczorowa, 228
wspólne wykonywanie, 325, 372

czas trwania, 332
materia y, 335
miejsce, 333
narz dzia, 333, 334
praca z dzie mi, 336
przek ski, 330
scenariusz, 325, 326, 328, 330, 331
uczestnicy, 328, 330, 331
wybór wzorów, 330, 331
wycena materia ów, 326, 327, 335
wyposa enie, 334
zaproszenia, 329

wykonywana wspólnie z dzie mi, 305, 306,
315, 316, 318, 321, 323, 336

wiek dziecka, 307, 308, 309
wybór projektu, 307

z odzysku, 263, 265, 267, 272, 274, 276,
277, 280, 282

z papieru, 315
z tkaniny, 184, 186, 188, 189

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/bizuby
http://helion.pl/page354U~rf/bizuby


 384 Bi uteria i koraliki dla bystrzaków                                                                                       

bi uteria
z warkocza zrobionego na drutach, 178, 180
z w óczki, 178, 181, 183
ze zdj ciami, 175

bloczek, 154, 167
bransoletka, 38, 80

elastyczna, 213
hematytowa, 107, 108
Instagram, 176
mala, 38, 108
na kostk , 43
na r k , 43
owijana, 29, 282

skórzana z p telk , 255
przyja ni, 211
regulowana z pere  i bawe ny, 121
trendy, 213
typu charms, 134
w stylu steampunk, 276
wielobarwna ze skóry i zamszu, 39
z agatem brazylijskim, 217
z aleksandrytu, 230
z du ymi kamieniami na a cuszku, 80
z fioletowych jaspisów i pere  elastyczna, 213
z folii termokurczliwej, 308
z kapsli, 280
z ogniwem mi o ci, 43
z okienkami, 176
z papierowych koralików, 316
z paracordu, 121, 249, 251
z piankowych koralików, 308
z rzemienia z koralikami amazonitowymi, 39
z szekl , 254
z warkocza zrobionego na drutach, 32
z w z em Józefiny, 115
z zamszu i kamieni pó szlachetnych

owijana, 215
z z batek, 32
ze limaczków S z koralikami, 140

breloczek
Shangri-La, 224
z kostki gitarowej, 163

briolette, Patrz: koraliki kszta t ez
broszka, 269

z materia owego kwiatu, 32, 186
bursztyn, 78

C
c ki, 47, 335

do specjalnych zastosowa , 44, 132, 267, 368
cement, Patrz: klej
ColourCraft, 44
C-Thru „Thread”, 38
cytryn, 78, 79

D
DaWanda, 355
Decobazaar, 355, 374
decoupage, 129, 318
drucik, 43, 131

ciasne zwijanie, 142
ci cie, 139
do bi uterii, 39
francuski, 44
kolorowy, 44
kszta t, 133, 137
kwadratowy, 133, 137
miedziany, 44, 133
mosi ny, 133
na bazie niobu, 133
okr g y, 133, 137
platynowy, 133
p aski, 138
posrebrzany, 133
poz acany, 133
pó okr g y, 133, 137, 138
rozmiar, 138

jednostki, Patrz: gauge
spr ynka, Patrz: spr ynka
srebrny, 133, 137
technika pracy, 139, 142, 144, 145, 147
twardo , 133, 137
z komputera, 133
z metalu szlachetnego, 45, 133, 137

czyszczenie, 138
z obwodów elektrycznych, 133
z pami ci  kszta tu, 43, 44, 131, 132, 133,

213, 368
dzia alno  biznesowa, 339

forma prawna, 340
koszty ogólne, 344
kurs tworzenia bi uterii, 371
kwestie prawne, 339
pomoc dla ma ych przedsi biorców, 342
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przyj cia tematyczne, 372
rejestracja, 340
rejestracja znaku towarowego, 342
sprzeda , 345, 351, 352

do butików, 352, 374
gie da sztuki, 345, 346, 347, 348, 349,

350, 373
komis, 353, 354, 373
koszty dostawy, 357
podr czników, 374
przez internet, 355, 374
serwis aukcyjny, 356, 357, 374
sklep internetowy, 359
stoisko w asne, 352
w asna strona internetowa, 358
wzorów, 374

ubezpieczenia spo eczne, 340
wyrób

cena detaliczna, 345
koszty materia ów, 343
pracoch onno , 343
wycena, 342, 345

zg oszenie do urz du skarbowego, 340
dzienniczek inspiracji, 239
dziurkacz, 156, 164

E
Econoflex Wire, 39
Elasticity, 38
element

kamienny, 82
kryszta owy, 37, Patrz te : kryszta ki
metalowy, 36
szklany, 37
typu charms, 161
wyko czeniowy, 50

Etsy, 33, 374
Etsy.com, 355
Evite, 329

F
Facebook, 33
Federal Trade Commission, Patrz: FTC
federing, 55, 213
Fire Mountain Gems and Beads, 99
Fire Mountains, 25
fluoryt, 80

folia termokurczliwa, 32, 169, 170, 171, 172, 196
frezowanie, 139
fr dzelki, 287
FTC, 83

G
gauge, 136
Gemological Institute of America, Patrz: GIA
GIA, 74
glina, 309

polimerowa, 92, 170, 309, 310, 311, 313,
314, 321, 323

wypalanie, 312
samoutwardzalna, 310

gliptyka, 80
granat, 80, 84
Gudebrod, 38
gumka, 38

H
heliotrop, 78
hematyt, 80, 84, 107, 108, 132, 258
hemimorfit, 239, 240
howlit, 222

I
ijolit, 80
Illusion Cord, 38
imitacja, 82, 83
implant do zastosowa  medycznych, 47
Instagram, 176
intaglio, 78
Invisible Bead Cord, 38
inwitacje.pl, 329

J
jadeit, 80, 84

biedaków, 79
jaspis, 80, 84, 146, 213

z brekcjami, 80
jednostki, 35, 50, 136
jig, 147, 148, 335
juta, 81
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K
kaboszon, 67, 79, 128, 197, 222
Kadoro, 147
kalamin, Patrz: hemimorfit
kamea, 78
kamienie

kompozytowe, 82, 83
laboratoryjne, 82
naturalne, 82
pó szlachetne, 61, 63, 65, 78, 82, 132, 215

rze ba, Patrz: gliptyka
prawdziwe, 82, 83
syntetyczne, 82
szlachetne, 61, 63, 74, 78, 80, 82, 239

cena, 83
rze ba, Patrz: gliptyka
zakup, 83, 85, 86, 87

karabi czyk, 27, 28, 41, 213
obrotowy, 224

karat, 46
karneol, 78, 79, 146
kasa fiskalna, 349
kevlar, 37
klej, 41, 108, 119, 128, 288

Aleene, 130
Diamond Glaze, 174, 272
do robótek r cznych, 130
do tkanin, 130
E-6000, 129, 175, 271
Hypo Cement, 129
Liquid Fusion, 129
Mod Podge, 129, 318
Super Glue, 129
szybkowi cy, 129
elowy b yskawiczny, 129

klipsy, 198
klosz z fr dzelkami, 288
kolczyki, 47, 53, 67, 78, 80, 196

d ugie w stylu steampunk, 200
druciane S, 152
ko a, 196
Kropla kryszta u, 70
nadwra liwo  na metale, 197
niezwisaj ce, 197
organizer, 297
panny m odej, 237
pod u ne, 196
szerokie, 196
sztyfty, Patrz: bigle

trendy, 196
typu kandelabr, 196, 197
typu miote ka do ramion, 196
w stylu celtyckim, 148
w stylu steampunk, 30, 200
warstwowe, 161
z aleksandrytu, 230
z kwadratowych kryszta ków, 199
z oplatanymi koralikami, 30, 145
ze szk a weneckiego, 198
zwisaj ce, 197
yrandolowe z folii termokurczliwej, 170

komis, 354, 373
ko cówka

do koralika, 57
do sznurów, 125
spr ynkowa, 27, 28, 164

koral, 79
koraliki, 50, 61, 79

charms, 46
cloisonné, 64
czeskie, 62, 71
Delica, 64
dichroiczne, 62
drobne, 64
emaliowane, 64
kaboszon, Patrz: kaboszon
klejone, 38
kryszta owe, 37, 65, 69, 70, Patrz te :

kryszta ki
kszta t, 62, 65, 69, 80

kostki, 67
ez, 66, 67, 68

okr g e, 65, 67, 126
oponki, 64, 67, 120
owalne, 66
rurki, 67, 126

lentil, Patrz: lentil
metalowe, 62, 63
murano, 62
oplatane, 144, 145
otwór, 67
papierowe, 129, 316
pe ni ce funkcj  zacisków, 126
plastikowe, 61
pochodzenia naturalnego, 36
przechowywanie, 98

organizer, 98, 99
plastikowe woreczki, 98
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sprz t do w dkowania, 98
taca do sortowania elementów, 98

rozmiar, 68, 69
seeds, 64
szklane, 62, 65
tile, 65
TOHO, 64
typu

bicone, 67
lampwork, 62, 63
rondelle, 67, 70

wysadzane kamieniami, 63
z efektem kociego oka, 62
z gliny, 310, 311, 312, 313
z kamieni

pó szlachetnych, 61, 65
szlachetnych, 61

z papieru makulaturowego, 315
zaciskane, 38
zakup, 83, 85, 86, 87

kordieryt, Patrz: ijolit
kordonek, 40
kó ko spr ynkowe, 51
kryszta  górski, 81
kryszta ki, 37, 65, 69, 231, Patrz te : koraliki
kryszta owe

antyczne, 72
czeskie, Patrz: koraliki czeskie
kamienne, 36
kolor, 69

wed ug daty urodzenia, 73, 79, 80, 81
Swarovskiego, 38, 71, 72, 78

kolor, 73
z wyko czeniem AB, 70, 73

kwarc, 78
prze roczysty, Patrz: kryszta  górski
ró owy, 80, 81, 84, 88
tygrysie oko, 81, 84

kwas solny, 165

L
lapis lazuli, 80
lentil, 67
lepiszcze, Patrz: klej
linka

bawe niana, 115
rozmiar, 39
ze stali nierdzewnej, 39

powleczenia, 39

a cuszek, 45, 133, 145
polerowanie, 156

apaczki, 57
czniki, 51

M
makrama, 114, 115, 121, 239
malachit, 80
masa per owa, 74, 75, 77, 81
materia y, 35, 239, 367

przechowywanie, Patrz: przechowywanie
zakup, 85, 86, 87

metal
anodowanie, 46
stop, Patrz: stop metali

metaloplastyka, 32, 153, 164
mied , 44, 133, 157, 158, 167, Patrz te : stop
MIYUKI, 64
m otek, 154, 155

cyzelerski, 155
do wykonywania faktur, 156
gumowy, 156

mocowanie do broszek, 269
mosi dz

oksydowany, 239
wysokoniklowy, Patrz: nowe srebro

myjka
jonowa, 266
ultrad wi kowa, 266

N
narz dzia, 35, 138, 139, 154, 156, 333, 368

do polerowania, 156
do supe ków Tri-Cord Knotter, 110
do wycinania, 310

naszyjnik, 43, 67, 78, 202, 203
20 tysi cy mil podmorskiej eglugi, 209
bolo, 40
choker, 204
d ugo , 203

choker, 203
collar, Patrz: obro a
matinee, 203
opera, 203
princess, 203
rope, 203
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naszyjnik
hematytowo-kryszta owy, 132
iluzoryczny, 58
kwiatowy zrobiony na szyde ku, 181, 183
materia owy z pomponów, 184
per y na wst ce, 206
przyja ni, 211
ptasie gniazdo, 134
rozstrzelony, 111, 112
scrapbookingowy, 173
trendy, 204
turkusowy bib necklace, 30, 227, 245
typu

obro a, 39
liniak, Patrz: naszyjnik turkusowy

bib necklace
w kszta cie litery Y, 209, 228
w stylu steampunk, 274
warstwowy, 30
wielowarstwowy, 204
z aleksandrytu, 230
z glinianych koralików, 308
z kamieniami szlachetnymi

wi zany, 242
z kolorowego makaronu, 308
z lawy i ó tego turkusu, 258
z odzysku, 32
z papierowych koralików, 316
z pere  na wst ce, 235
z p ywaj c  ezk , 88
z podk adek zdobionych technik

decoupage, 318
z pomponów, 30
z wisiorem z gliny polimerowej, 321
z wisiorkiem dla mamy, 158
ze z otym fr dzlem, 228

nawlekanie, 27, 35, 107, 255
nici, 35, 39, Patrz te : sznur, sznurek

grubo , 36
jedwabne, 36, 110, 118
kolor, 36
monofilowe, 37
nylonowe, 36, 85, 118
nymo, 36
one-g, 36
rednica, 36

waga, 36
niob, 46
nowe srebro, 46, 167

no yce, 132, Patrz te : c ki
do ci cia blachy, 158

nylon, 37

O
obr cz r cznie kuta oplatana nici , 239
obro a, 43, 203

dla czworonoga, 254
hematytowo-kryszta owa, 132
w stylu steampunk, 188, 189

oczko, 142, 245
zawijane, 143, 145

ogniwko cznikowe, 51, 118
oksydowanie, 164, 165, 166

kwas solny, 165
siarczek potasu, 165

oliwin, 81
onyks, 78, 79, 84
opal, 83, 84
Opelon Floss, 38
origami, 264
otwór, 156
ozdoba

dla dzieci, 38, 43
w stylu westernowym, 39, 40

P
paciorki, Patrz: koraliki
Pakamera, 355, 374
paracord, 249, 254
pasek od zegarka, 38
pasta do czyszczenia bi uterii, 266
patyna, 166
Pearltrees, 25
per a, 36, 74, 84, 206, 213, 231, 235

cena, 74, 75
czyszczenie, 74
fasetowana, 65, 75
hodowlana, 74, 75
jako , 76, 77
kolor, 74, 76
kszta t, 76
morska, 75
naturalna, 74, 75
orient, 76
overtone, 76
po ysk, 76
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rozmiar, 76
s odkowodna, 75, 76, 80, 134
sztuczna, 75, 121
z wyko czeniem metalicznym, 75
zakup, 83, 85, 86, 87

perydot, 79, 81
pewter, 46, 63
p tla, 48
pier cie , Patrz: koraliki kszta t oponki
pier cionek, 30, 43

druciany, 30, 220
z guzika, 30, 270

pilnik
do bi uterii, 139
do metalu, 156
z ko cówk  do powi kszania otworów, 75

pinceta do supe ków, 110
Pinterest, 25, 33
piryt, 239
platyna, 46
p yn do mycia naczy , 266
pojemnik na bi uteri , 301
polerka b bnowa, 156
polerowanie, 156, 166, 266
Powercord, 38
pó sztyk, 112, 119, 121, 123
preparat do czyszczenia bi uterii, 266
Pro Polish Pads, 156
przechowywanie, 368
przek adka, 63, 64
przestrze  robocza, Patrz: warsztat roboczy
prz dza

akrylowa, 178
jednow óknowa, 37

R
ramka kwadratowa srebrna, 41
recycling, 315
Remembrance, 44
retrofuturyzm, Patrz: styl steampunk
Rio Grande, 41
ruda elaza, 80
rzemie , 27, 118, 254

kauczukowy, 41
rozmiar, Patrz: gauge
skórzany, 37, 39, 41

S
scrapbooking, 169, 172, 315, 319
seeds, Patrz: koraliki seeds
Sendomatic, 329
serpentyn, 81
serwis do rozsy ania zaprosze , 329
Shine Rite Polishing Pads, 156
shrink plastic, Patrz: folia termokurczliwa
siarczek potasu, 165
skóra, 39, 81, 254
sodalit, 112
Soft Flex, 39
spinki do mankietów, 267

z monet, 267
spi , 47
spoiwo, Patrz: klej
spray do czyszczenia bi uterii, 266
spr ynka, 142
srebro, 84, 165, 235

925, 46, 63, 79, 235, 239
z ocone, Patrz: vermeil

oksydowane, 239
polerowanie, 47

stal, 37, 39
chirurgiczna, 47, 197
nierdzewna, 254

steampunk, 30, 188, 189, 200, 274, 276
stempel, 32, 153, 154, 155, 292

gumowy, 169, 170
stemplowanie, 153, 157, 166, 292

na arkuszu miedzianym, 157, 158, 167
problemy, 167
technika pracy, 154, 155

stop
cyna, antymon, mied , o ów, Patrz: pewter
metali, 46
nikiel, mied , cynk, Patrz: nowe srebro

stoper, Patrz: zacisk
Stretch Magic, 38
struna gitarowa, 277
styl

steampunk, 30, 188, 189, 200, 274, 276
wiktoria ski, Patrz: styl steampunk

Stylowi.pl, 33
suknia lubna, 235

dekolt, 234
kolor, 234
zdobienia szwów, 234
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Sunshine Cloths, 156
supe ek, 41, 109, 119

element dekoracyjny, 114
materia , 110
na podwójnej nici, 111
narz dzia, 110
tradycyjny, 111

SuppleMax, 38
system miar, 35, 50
szablon jig, Patrz: jig
szafir, 84
szczypce

do ogniwek, 49, 334
do osadzania kamieni, 49
do zamykania p tli, 48, 334
jubilerskie, 45
okr g e, 45
p askie, 48, 128

zakrzywione, 48, 139
zaokr glone, 28, 41, 47

powlekane nylonem, 44, 48, 138, 172
ró a cowe, 49
tradycyjne, 45
uniwersalne, 48
wyd u one, 48
z wbudowan  spr yn , 45
zaokr glone, 45
zaokr glone do zaciskania, Patrz: zaciskarka

szk o
dichroiczne, 62
lampowe, 63
weneckie, 198

szlif fasetkowy, 65
szmaragd, 80
sznur, Patrz te : nici, sznurek

d ugo ci przyrost, 37
ko cówka, Patrz: ko cówka do sznurów
rozmiar, Patrz: gauge

sznurek, Patrz te : nici, sznur
elastyczny, 38, 119
konopny, 40
nylonowy, 110, 118

pleciony, Patrz: paracord
prze roczysty, 38

satynowy, 37, 38, 110
rozmiar, 38

woskowany, 40, 121
zamszowy, 39, 40

szeroko , 40

ze skóry sztucznej, 40
szpilka, 51

z g ówk , 50, 51, 110, 142, 196
z oczkiem, 50, 51

sztyft, Patrz: bigle
sztyk, 119
szyde ko do koralików, 110

ciereczka poleruj ca, 154, 156, 160, 166, 266
limaczek S, 140, 145
wiecznik, 294

T
tamborek jako organizer do kolczyków, 297
tanzanit, 81
ta ma

dekoracyjna, 264
washi, 264, 265

The Fancy, 25
Thing-A-Ma-Jig, Patrz: jig
t oczenie, 156
TOHO, Patrz: koraliki TOHO
Tool Magic, 48, 172
topaz b kitny, 79
Trendymania, 355
Tri-Cord Knotter, 110
trzpie , 63
turkus, 80, 81, 84

ó ty, 258
turmalin, 81, 84
Twist’n’Curl, 142
Twitter, 33
tytan, 47

U
upcycling, 263, 265, 267, 272, 274, 276, 277,
280, 282, 299, 301

V
vermeil, 47, 63
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W
warsztat roboczy, 91, 93, 97, 102

bezpiecze stwo, 100, 101, 103, 165
ochrona oczu, 101

krzes o, 95
o wietlenie, 92, 94, 101, 102

lampa ze szk em powi kszaj cym, 95
naturalne, 95
arówka pe nospektralna, 94

podk adka do nawlekania naszyjników, 98,
99, 228

pod oga, 97, 306
praca z dzie mi, 305, 306
przeno ny, 92
stó , 96
wentylacja, 92, 165

we na stalowa, 156
w ze , 125

g ówka skowronka, 120, 250
Józefiny, 115
klejenie, 128
makramowy, 115
niesko czono ci, 27
p aski, Patrz: w ze  prosty
prosty, 121, 123, 251
rodzaj, 119
ruchomy, 119

w ze ek, Patrz: supe ek
niesko czono ci, 107

wi zanie, 27
Wire Worker, 142
wire wrapping, 27, 45, 131, 133, 150, 196, 245,
255, 309
wisior

kola owy w stylu steampunk, 272
ze strun gitarowych, 277

wisiorek, Patrz: naszyjnik
wst ka satynowa, 39
wybielacz, 266
wyroby

posrebrzane, 46
poz acane, 46

Z
zacisk, 38, 41, 48, 50, 52, 119, 125, 127

koralikowy, 52
mocowanie, 126

rozmiar, 52
w kszta cie walca, 52
z oczkiem, 127

zaciskarka, 48, 52, 126, 128, 334, 369
mini, 127

zak adka
wst kowa, 222
z fr dzelkami, 287

zamsz, 39, 215, 254
zapi cie, 50, 54, 150

boczne, Patrz: zapi cie
w kszta cie walca typu slide

magnetyczne, 56
mocowanie, 57
skr cane, 56
skrzynkowe, 54, 213
typu

haczyk, 55
oczko i haczyk, 150
S, 151
toggle, 56, 88, 213

w kszta cie walca typu slide, 54
z obrotowym karabi czykiem, 224
z os onk , 57
z zaciskiem, 127
ze spr ynkowych ko cówek, 27

zapinka bolo, 39
zawieszka

charms, 204
do broszek, 269
do kieliszków, 290, 309
w kszta cie ko a, 196
w kszta cie lilijki, 222

Zielony kot, 355
z oto, 63, 79, 80, 235

14-karatowe, 46
24-karatowe, 46
bia e, 46
g upców, Patrz: piryt

znaczniki do zió  ze stemplami, 292
zoizyt, 81
zwijacz, 142

y ka, 39
w dkarska, 36
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