
Tkací rámeček na korálky

Příprava
Než začneš s tkaním, musíš na rámeček napnout tzv. osnovu. Za pomoci uzlíku upevni provázek nebo
nit k dřevěnému kolíku na jednom konci rámu. Poté veď provázek nad horním kovovým šroubem na
stranu protilehlou. Provázek veď pod dřevěným kolíkem a opět nad šroubem zpět na druhou stranu.
To opakuj tak dlouho, dokud nedosáhneš požadovaného počtu řad. Potřebuješ ale vždy o řadu více,
než  jaký  počet  korálkových  řad  si  přeješ.  To  znamená,  pokud  má  tvůj  náramek  být  široký  čtyři
korálkové řady, musíš navléci pět řad osnovy z provázku. Poslední řadu upevni opět za pomoci uzlíku
na dřevěném kolíku. Tímto máš připravenou osnovu. 

Tkaní
Ke tkaní potřebuješ další provázek nebo nit o délce 1 – 2 metry. Říká se mu útková nit nebo provázek.
Za pomoci uzlíku ho připevni k vnějšímu provázku osnovy. Druhý konec útkového provázku provlékni
uchem jehly. Navleč na jehlu všechny korálky, které chceš mít v první řadě a zasuň je úplně na kraj
k uzlíku,  který  spojuje  útkový  provázek  s  provázkem  osnovy.  Nyní  protáhni  útkový  provázek  pod
osnovou a přitiskni ho k ní ze spodní strany. Korálky rozděl tak, aby vždy jeden korálek byl v mezeře
mezi dvěma provázky osnovy. A nyní z horní strany provleč postupně všemi korálky jehlu s útkovým
provázkem zpět na druhou stranu tvé řady korálků. To znamená, že každým korálkem vedeš 2x útkový
provázek, poprvé pod osnovou a podruhé nad osnovou. Takto pokračuj tak dlouho, až dosáhneš délky
náramku, kterou si přeješ. 

Zakončení
Poté,  co  navlékneš  poslední  řadu  korálků,  svážeš  uzlíkem  provázek  útkový  s  vnějším  provázkem
osnovy. Nyní můžeš osnovu uvolnit z rámečku a provázky na obou koncích svázat. Hotovo! 

Tipy
Pokud by tvůj útkový provázek měl být krátký, můžeš za pomoci uzlíku navázat nový, nezapomeň ale
odstřihnout krátké konce. Uzlík zmizí v otvoru korálků. 

Za pomoci čtverečkovaného papíru si můžeš vytvořit a naplánovat vzor pro tvoji práci. 

Přejeme vám mnoho úspěchů a radosti z tvoření!
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