7 - 4 Indiánské náušnice

Materiál: Jehla, NYMO nit B, TOHO mix č. 484
20 g nebo TOHO vel. 11/0 dvě barvy 5g, 2ks afroháček,
TOHO vel.6/0 jedna barva 18 - 24 ks, TOHO vel.8/0 4 barvy.
trubičky 18-24 ks, kroužek 5mm 2ks.

Obtížnost: lehká
Doba výroby: 1hod.
Technika: cihlový steh
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Postup:
1A. Ustřihneme si 1,5 m nitě. Navlékneme dvě trubičky, stáhneme 10 cm od konce nitě a svážeme dvěma uzlíky. Druhou
trubičku provlékneme ještě jednou směrem od uzlíku.
1B. Navlékneme jednu trubičku, prostřední trubičku provlékneme zespodu a krajní trubičku svrchu.
2A. Navlékneme jednu trubičku, vedlejší trubičku provlékneme svrchu a krajní trubičku zespodu.
2B. Navlékneme jednu trubičku, vedlejší trubičku provlékneme zespodu a krajní trubičku svrchu.
Podle 2A a 2B navlékneme ještě 4 trubičky, máme jich celkem 9. Můžete jich navléknout i více, pokud chcete širší náušnici.
3. Navlékneme dva růžové TOHO 11, provlékneme jehlu pod nití mezi druhou a třetí trubičkou, jehlu provlékneme druhým
TOHO zespodu.
4. Navlékneme jedno TOHO 11, jehlu provlékneme pod nití mezi třetí a čtvrtou trubičkou. Jehlu provlékneme právě
navlečeným TOHO zespodu. Další TOHO navlékáme po jednom, v řadě jich budeme mít celkem 8. Čtvrté a páté TOHO bude
bílé ostatní růžové.
5. Navlékneme dva růžové TOHO 11, provlékneme jehlu pod nití mezi druhým a třetím TOHO, jehlu provlékneme druhým
TOHO zespodu.
6. Navlékneme jedno TOHO 11, jehlu provlékneme pod nití mezi třetím a čtvrtým TOHO, jehlu provlékneme právě
navlečeným TOHO zespodu. Další TOHO navlékáme po jednom, v řadě jich budeme mít celkem 7. Čtvrté TOHO bude bílé,
ostatní růžové. V každé další řadě bude o jedno TOHO méně, navlékáme jen růžová TOHO.
7. Do špičky navlékneme jedno bílé TOHO 8 a provlékneme TOHO korálky po straně až do trubičky.
8. Navlékneme korálky v pořadí, jaké se nám líbí, v návodu 3 bílé TOHO 11, 3 růžové TOHO 11, 1 bordó TOHO 8, trubička,
2 bílé TOHO 8, 1 bordó TOHO 8, 1 stříbrné TOHO 8, 1 růžové metalické TOHO 8, 1 růžové TOHO 6, 1 bílé TOHO 11. Poslední
bílé TOHO 11 vynecháme a ostatní korálky provlékneme směrem k trubičce. Provlékneme trubičku. Provlékneme vedlejší
trubičku shora.
9. V dalších řadách navlékneme na začátku vždy o dva bílé TOHO 11 více, od šesté trubičky o dva bílé méně než v předchozí
řadě. Nitě zapošijeme. Do bílého TOHO 8 ve špičce provlékneme afroháček.
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