NÁVOD NA DRÁTKOVACÍ VÁNOČNÍ SADU
Sada obsahuje: tvar andělky, tvar stromečku, tvar hvězdičky, korálky, tenký drát, malé
drátované srdíčko, papírovou podložku využitelnou na vánoční přání.
K práci si připravte: štípací kleště na dráty (tenký drát zvládnete přestříhnout
i nůžkami), kulaté kleštičky (případně pomůže i tužka)
POSTUP
1. N
 ejdříve si rozvrhněte, jaké korálky na jaký motiv budete drátkovat. Je dobré to
udělat předem, aby vám pak určitá barva nechyběla.
2. P
 oté si základní tvary upravte (mohou být po přenosu lehce prohnuté). U andělíčka
si můžete upravit tvar křídel nebo sukýnky, a také si můžete vybrat, zda jeho spodní
část spojíte (a vytvoříte tak kompaktní sukýnku) či konce drátu zatočíte (kulatými
kleštěmi nebo okolo tužky) a vytvoříte nožky (viz obrázek).

3. D
 ále si rozmyslete, jak chcete dané tvary zdobit. Existují 2 základní postupy:
omotávání nebo vyplňování.
Omotávání
Nejdříve tenkým drátkem velmi pevně omotejte volné konce pevného drátu k sobě,
tím je spojíte (případně přebytečný drát uštípněte). Poté ho omotávejte po jeho
obvodu a přidávejte korálky dle vaší fantazie. Tvar můžete omotat celý nebo jen jeho
část.

Vyplňování
Začněte stejně – pevně omotejte volné konce pevného drátu a tím je spojíte. Poté
na tenký drátek navlečte korálek (můžete udělat na drátku malou vlnku, aby vám
korálek nesjížděl do stran) a přetáhněte na protilehlý okraj pevného drátu, ten
dvakrát omotejte a opět navlečte korálek (udělejte vlnku) a upevněte na pevném
drátu. Takto si můžete vyplést celou hvězdičku, stromeček, křídla nebo sukénku
andělky dle vaší fantazie.

4. S
 oučástí sady je i drátované srdíčko, které
můžete tenkým drátkem připevnit k andělce.
TIPY
• Vytvořte z tenkého drátu poutko pro zavěšení.
• Při vyplétání můžete vynechat mezi korálky
drobné vlnky na tenkém drátu, korálky vám
tak budou po drátku lehce jezdit.
• Vytvořte andělce vlásky – tenký drát omotejte
kolem tužky a poté připevněte k hlavě. Nebo
rovnou omotávejte spirálku kolem hlavy
andělky (můžete průběžně přidávat korálky).
• Přiložený pevný papír můžete použít jako
podklad pro vánoční přání blízkým. Mašličkou
připevněte nazdobenou andělku, připište
osobní vzkaz a pošlete obyčejným psaním.
Videonávody pro další inspiraci:
https://www.youtube.com/watch?v=iZH4GkG1XYU
https://www.youtube.com/watch?v=O1X8bR-R02o
Pěkné tvoření přejí Dračky a MUMRAJ.

