Kreatívne dielne NOMILAND – pre úsmev Vašich detí

Náhrdelníky

Potrebujeme:
-

špilky – bambusové špajle (WX66704),
bavlnky na vyšívanie (PB247064),
ihlu,
nožnice (JR0788),
Jednoduchý náhrdelník
modelovaciu hmotu – samotvrdnúcu – hnedú (JO088),
sadu farieb perleťových (HA23475),
bambule pastelové farby (PB2470010),
Bohatý náhrdelník
gombíky rôznych tvarov a farieb (PB2470913),
srdiečkové koráliky – veľká dekoračná sada (FL12419),
farebné drevené koráliky (PB2470818),
prírodné drevené koráliky (ED049040),
štipce (PB2470206),
farebnú plsť (filc) – červenú (FL520492).

1. Jednoduchý náhrdelník. Z modelovacej hmoty si vytvoríme guličky veľké 2,5 – 3,5 cm a špilkou
ich rôzne ozdobíme, alebo necháme bez ozdôb. Keď sú hotové napichneme ich na špilku
a necháme uschnúť. Potrebujú minimálne 36 hodín.
2. Po uschnutí guličky natrieme farbami a opäť necháme zaschnúť.
3. Následne ich pomocou ihly navlečieme na bavlnku na vyšívanie. Pri navliekaní striedame hlinené
koráliky s farebnými bambuľami rôznych veľkostí. Navlečieme toľko korálikov a bambulí, aby
nám náhrdelník prešiel cez hlavu a bavlnku zaviažeme na uzol. A jednoduchý náhrdelník je
hotový.
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4. Bohatý náhrdelník má 5 šnúr. Na najkratšiu šnúru navlečieme drevené prírodné koráliky
a srdiečkové koráliky. Šnúra je dlhá cca 45 cm. Všetky šnúry náhrdelníka navliekame pomocou
ihly na bavlnky na vyšívanie.
5. Druhú šnúru tvoria gombíky. Každý gombík je navlečený cez dve dierky a gombíky sú navliekané
čo najtesnejšie k sebe. Šnúra je dlhá cca 60 cm.
6. Tretiu šnúru tvoria drevené prírodné koráliky, ktoré navliekame na striedačku s pružinami zo
štipcov, na ktoré pripevníme rovnaké drevené koráliky. Šnúra je dlhá cca 70 cm.
7. Štvrtá šnúra pozostáva z dreveným prírodných korálikov, ktoré navliekame na striedačku
s korálikmi, ktoré sme si urobili z filcu. Šnúra je dlhá cca 80 cm.
8. Koráliky z filcu. Nastriháme si rôzne veľké obdĺžniky z filcu. Maximálna veľkosť je 5 x 8 cm.
Najmenší korálik je vytvorený z obdĺžnika 2 x 8 cm. Obdĺžniky filcu namotáme na špilku. Koniec
obdĺžnika prišijeme, aby sa nerozmotával a korálik potom obmotáme bavlnkou, rôznymi
spôsobmi. Môžeme urobiť aj korálik z dvoch pruhov filcu. Na špilku narolujeme väčší, okraj
prišijeme a potom ešte na vrch navinieme užší pruh. Tiež zašijeme a môžeme obmotať bavlnkou.
Urobíme si cca 20 takýchto korálikov. Pred navliekaním, pravdaže špilku z korálika vytiahneme.
9. Na poslednej najdlhšej šnúre sú navlečené drevené farebné koráliky. Šnúra je dlhá 90 cm.
10. Šnúry spojíme a bavlnky, na ktoré sme navliekali, na jednej aj druhej strane náhrdelníka
zaviažeme spolu na uzlík. Na spojené bavlnky ešte navlečieme niekoľko drevených prírodných
korálikov.
11. Necháme si ešte také dlhé bavlnky, aby nám náhrdelník pohodlne prešiel cez hlavu, alebo aby
mal takú dĺžku, ako si prajeme a zaviažeme bavlnky na uzlík. Bohatý náhrdelník je hotový.
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