
Instrukcja

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

A - pętla mocująca z grzbietem

B - węzeł płaski (kwadratowy)

S - słupek spiralny

C1 – węzeł ukośny prawy

C2 – węzeł ukośny lewy

D – węzeł do owijani

1. Aby rozpocząć, weź 40 cm sznurka i zrób pętlę mocującą (A). 
2. Utnij 10 kawałków sznurka po 3,5 m.  Złóż każdy na pół i zrób pętlę mocująca (A).  Powieś po 5 

sznurków z każdej strony. 
3. Oddziel 2 pasma na każdym końcu, a następnie wykonaj rząd węzłów płaskich (B) (4 węzły). 
4. Zrób drugi rząd węzłów płaskich (kwadratowych) (B), zaczynając od jednego sznurka po lewej 

stronie (5 węzłów). 
5. Kontynuuj węzły płaskie (kwadratowe) (B) w naprzemiennych rzędach, aż utworzą róg 

(trójkącik) (2 węzły, 2 węzły, 1 węzeł, 1 węzeł). 
6. Zrób tak samo z drugiej strony (2 węzły, 2 węzły, 1 węzeł, 1 węzeł). 
7. Od środka zrób rząd ukośnych węzłów (C2). 
8. Zrób tak samo po drugie stronie (C1). 
9. Zrób drugi rząd ukośnych węzłów (C2 C1). 
10.Oddziel środkowe sznurki - cztery grupy po cztery sznurki.  Zapleć je jak na rysunku 
11. i 12 Kontynuuj ukośne węzły zgodnie z nową kolejnością splotów, (C1), 
12. a następnie (C2).  
13. Zrób drugi rząd ukośnych węzłów z każdej strony (C1, C2). 
14. Zrób węzeł płaski (B) zaczynając z czterema zewnętrznymi sznurkami. 
15. Następnie kontynuuj pasek płaskich węzłów (B) (4 węzły). 
16. Zrób to samo z drugiej strony. 
17. Utwórz drugi rząd ukośnych węzłów z każdej strony (C1 C2). 
18. Zawiąż sznurki na dole kółka. 
19. Naciągnij delikatnie sznurki – zostawiając miejsce w środku. 
20. Utnij siedem sznurków po 1,5m, złóż je na pół i zrób pętlę mocującą (A) pomiędzy napiętymi 

pasmami. Następnie zrób rząd ukośnych węzłów (C2) zaczynając pod kółkiem. 
21. Zrób tak samo po drugiej stronie by uformować róg (C1). 
22. Zrób drugi rząd ukośnych węzłów po lewej i prawej (C1 i potem C2).
23. Kolejny węzeł jest węzłem ukośnym (C2), ze szczególnym uwzględnieniem dodania sznurka, 

które tworzy węzeł wewnątrz po wykonaniu pętli.
24. Utworzy nam się węzeł ukośny opadający.
25. Sznurkiem o długości 50 cm zrób węzeł owijający (D).
26. Dla wyrównania pociągnij lekko z obu stron.
27. Utnij 14 sznurków po 20 cm.  Złóż je na pół i przymocuj do kółka węzłem mocującym (A).
28. Zrób po 7 warkoczy po każdej ze stron.
29. Przytnij na równo.
30. Utnij 4 sznurki po 2,5 m złóż na pól i przymocuj na górze używając pętli mocującej (A). Zrób 

węzły spiralne (S) jak na rysunku.
31. Zrób z jednego sznurka o długości 50 cm węzeł do owijania (D).
32. Przytnij nierówne końcówki.


