
Zdjęcia, rysunki i opis w j. angielskim (nie tylko) znajdują się w opakowaniu.

A - pętla mocująca z grzbietem

B - węzeł płaski (kwadratowy)

C - węzeł spiralny

D - węzły poziome ukośne

E – węzły ukośne

F – węzeł owijający

G – węzeł podstawowy

1.2.3. Weź 50 cm sznurka i przywiąż do końców drewnianego patyczka.

Przygotuj 28 sznurków po 2 m każdy, złóż je na pół i przymocuj do patyczka pętlą mocującą (A).

Oddziel 8 sznurków z każdej ze stron i wykonaj węzły ukośne poziome (D) na 40 środkowych 
sznurach

4.5.6. Zrób rząd węzłów płaskich (B), a następnie, na środku kolejnego rzędu wykonaj pierwszy 
węzeł płaski (B). Następnie kontynuuj węzły płaskie po lewej do końca rzędu.

I dalej rób płaskie węzły (B) w kolejnych rzędach, pozostawiając po 2 sznurki po lewej i prawej 
stronie w każdym nowym rzędzie, aż uzyskasz trójkąt.

7.8.9. Po utworzeniu lewego trójkąta zrób to samo z prawej strony, aby uzyskać drugi trójkąt. 
Nawlecz koralik na 2 środkowe sznurki. Zrób dwa płaskie węzły (B) pod koralikiem.

10.11.12. Następnie kontynuuj płaskie węzły (B), aż uzyskasz jeden trójkąt. Z każdej strony zrób 
węzeł ukośny. Następnie zawiąż węzeł na środkowych sznurkach.

13.14..15. Z każdej strony wykonaj drugi rząd węzłów ukośnych (E). Nawlecz koralik na 2 środkowe 
nitki. Zrób 2 rzędy płaskich węzłów (B) z każdej strony.

16.17.18. Z pomocą 4 środkowych sznurków zrób węzeł spiralny (C) o długości 6 węzłów. Następnie
wykonaj węzeł ukośny z każdej strony.

19.20.21. Zrób podstawowe węzły (G) z każdej ze stron, aby zakończyć oplot. Weź 4 z 8 osobnych 
sznurków po lewej stronie i zrób węzeł spiralny (C) o 41 węzłach. Zrób to samo po prawej stronie.

22.23.24. Połącz dwa nowe sploty ze środkowym splotem. Zrób węzeł owijający (F) i utnij około 4 
lub 5 cm poniżej węzła. Utwórz pompon.

25.26.27. Zrób rząd podstawowych węzłów (G) pod spiralą a następnie 3 rzędy węzłów płaskich (B)

28.29.30. Z każdej strony wykonaj węzły ukośne (E). Zrób rząd węzłów podstawowych (G), aby 
zakończyć oplot. Następnie weź pozostałe 4 sznurki i spleć je podwajając pasmo środkowe. Zrób to 
samo z po prawej stronie.

31.32 Na koniec wyrównaj długości sznurków nożyczkami.


