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1. LISTA MATERIAŁÓW  
 

Lista materiałów: 

•Szydełko 0,7 

•Kordonek  Altin Basak clasik 50 lub 
Dentelles DMC 80 biały- 1 szpulka 

•Igła John James  12-13  

•Koraliki Toho Round 15/0  lub 11/0 lub 
80/0 

•Końcówki do wklejania  2szt 

• 2 szt. Ogniwek- średnica 5mm 

•Zapięcie  

•Mata zapobiegająca rozsypywaniu się 
koralików  

•Klej do biżuterii 

•Wzornik sekwencji nawlekania 
koralików 

*Opcjonalnie do wypełnienia wężyk 
silikonowy  pusty  

*Opcjonalnie  lupa- szkło powiększające. 

 



2. Nawlekamy koraliki na nić według wzornika 
 

Licząc długość docelową naszyjnika  x  ilość koralików w rzędzie = Ilość  cm  nawleczonych 
koralików do szydełkowania. 

Np. 50cm gotowego naszyjnika  x 18 koralików w rzędzie = 900 cm nawleczonych koralików 

 



3. Łapiemy prawą ręką koniec naszej nici z nawleczonymi 
koralikami 

 



4. Zakładamy nitkę na krzyż 
 



5. Z luźnego końca nici robimy pętelkę 
 



6. Przekładamy pętelkę przez duże oczko 



7. Delikatnie zaciągamy pętelkę tak, aby stała się mniejsza 
 



8. Przez powstałą pętelkę wkładamy szydełko 
*Pracę można zacząć  samymi półsłupkami bez koralików. Kilka okrążeń robimy bez dodawania koralików . Powstaje tunelik z samych nici ułatwia to  

wklejenie i dopasowanie metalowych końcówek. 



9. Dosuwamy koraliki  

 



10. Przesuwamy jeden koralik jak najbliżej szydełka 
 



11. Szydełkiem łapiemy nitkę tuż za koralikiem 
 



12. Przeciągamy nić przez oczko na szydełku 

 



13. Pierwszy koralik został „zamocowany” 
 



14. Dosuwamy kolejny koralik jak najbliżej szydełka  
 



15. Łapiemy szydełkiem nitkę tuż za koralikiem 



16. Przeciągamy nić przez oczko na szydełku 



17. Kolejny koralik zostaje „zamocowany” na nici 
 



18. Powtarzamy punkty 9-17 do uzyskania odpowiedniej ilości 
koralików, w naszym przypadku będzie to liczba 18 (Liczba oczek 

łańcuszka z koralikami jest zależna od wykonywanego przez  nas wzoru 
i może być różna) 

 



19. Zamykamy naszą pracę wbijając szydełko w pierwsze oczko  
naszego łańcuszka 



20. Łapiemy nitkę szydełkiem i przeciągamy przez oczko 
łańcuszka i oczko na szydełku  

 



21. Na szydełku zostaje jedno oczko, a nasza praca jest 
zamknięta i tworzy okrąg z 18 koralików 

 



22. Wbijamy szydełko ponownie pod  PIERWSZE oczko 
naszego łańcuszka w  to samo  oczko co w pozycji 20 

 



23. Dosuwamy koralik  jak  najbliżej szydełka 
 



 
24. Łapiemy nitkę tuż za koralikiem 

 



25. Przeciągamy nitkę  przez oczko łańcuszka na szydełku- 
mamy teraz dwa oczka 

 



26. Nabieramy pustą nitkę bez koralika i przeciągamy przez 
oba oczka na szydełku  

 



 
27. Na szydełku pozostaje nam jedno oczko 

 



28. Wbijamy szydełko pod kolejne oczko naszego łańcuszka i 
przerabiamy cały łańcuszek według punktów 23- 27 

 



29. Tak wyglądają pierwsze dwa okrążenia  

*Pierwsze dwa  lub trzy rzędy mogą być luźniejsze i trochę krzywe .Ale nie trzeba się tym  przejmować zostaną  

schowane w metalowej  końcówce . Każde następne okrążenie będzie  ściślejsze a  koraliki będą do siebie bardziej 
przylegać. 

 



30- 37. Kolejne okrążenia zaczynamy tak samo powtarzając 
czynności z punktu 23- 27 

 



31. 



32. 



33. 



34. 



35. 



36. 



37. 



38. Nasz wąż szydełkowo- koralikowy rośnie z każdym 
okrążeniem. Przerabiamy pożądaną długość sznura w zależności 

od tego czy ma to być bransoletka czy naszyjnik lub lariat 



39. Zakańczamy  pracę wbijając szydełko pod oczko  łańcuszka  
 



40. Nabieramy pusta nitkę bez koralika i przeciągamy pod 
oczkiem  łańcuszka   

 



41. N a szydełku mamy dwie pętelki , nabieramy pustą nitkę i 
przeciągamy przez oba oczka na szydełku 

 



42. Na szydełku pozostaje jedno oczko 
 



43. Czynności powtarzamy przez całą długość naszej pracy. Gdy na szydełku pozostaje ostatnie 
oczko, dorabiamy jeszcze kilka oczek samego  łańcuszka. Odcinamy nić zostawiając około 2 cm 

wolnego końca . 
 *Końcówką  węża również możemy zakończyć  pustym tunelikiem z samej nici ,ułatwi to dopasowanie  i 

wklejenie końcówki.  



44. Wolny koniec przewlekamy przez oczko, zaciągamy nitkę. 
 
 



*45. Usztywniamy pracę silikonowym wężykiem wkładając go do 
środka. Ta czynność nie jest konieczna ponieważ nasz wąż ładnie 

trzyma kształt. 
 Można ją zastosować, aby ładnie układał się na szyi. 



*46. Docinamy wystające końce silikonowego wężyka  

 



47. Nakładamy klej na końcówki  z zapięciem i przyklejamy  
 



48. Wklejone końcówki z zapięciem 
 



49. Przykładowe  gotowe prace  
Więcej moich prac znajdziecie na blogu   http://frydzia2009-sutasz-

soutache.blogspot.com/  lub  http://www.facebook.com/pages/Frydzia2009-
soutache/214622498597959?ref=hl 
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Sama technika wykonania sznura istnieje od dawna,  ja jedynie 
zaprezentowałam  swój sposób w jaki się z nią zmagam. 

Wszystkie fotografie i opisy są mojego autorstwa- zabrania się 
kopiowania i rozpowszechniania bez zgody  autora.  

Chcesz zamieścić tutorial na swoim blogu  lub stronie pisz   
                                                                  Ender-78@o2.pl 



Wzorniki na sznury –Pomijamy w nawlekaniu pierwsze białe kratki zaczynamy od 38 czarne 



Patchwork- pomijamy pierwsze 54 białe kratki 



Patchwork 



W tej sekwencji pomijamy pierwsze  białe kratki  czyli  108 i 8 nawlekanie zaczynamy od różowej kratki 80 


