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Nevíte si  rady? Rády vám pomůžeme.

J A K  N A  T O

#1 Začněte tím, že si  odměříte čtyři
kousky provazu. Nám se osvědčil  tento

způsob: vemte kroucený provaz a změřte
si od jednoho konce 60 cm. Ohněte
provaz do tvaru půlkruhu a zbytek

provazu poskládejte do tvaru duhy.

#5 Až dojdete na konec (opět cca 5cm od
kraje),  bavlnku ustřihněte a konec

provlečte předposledním a posledním
očkem namotané bavlnky a pořádně

utáhněte. Nechte si cca 20 cm bavlnky
(pro případné úpravy) a zbytek

odstřihněte. Tímto způsobem obmotejte
všechny nastříhané provazy.

#4 Vezměte první ze 4 Macramé bavlnek a
začněte obmotávat provaz cca 5 cm od

konce. Všechny bavlnky jsou stejně
dlouhé, takže je na vás, jakou barevnou

kombinaci duhy zvolíte. Na začátku
nemusíte dělat uzlík,  stačí když první 2 cm
bavlnky obmotáte zbylou bavlnkou. Provaz

obmotávejte tak, aby vám nevznikaly
mezery a zároveň jste ho bavlnkou příl iš

"neškrti l i".

#2 Střihněte provaz v místě ohybů.
(3x střih)

#3 Oblepte všechny konce provazů lepící
páskou, aby se vám při dalším kroku

nerozmotávaly. 

(Pod bavlnku se často v dalším kroku
přidává drátek. My jsme ho vynechaly,

neboť jsme při tvoření zj ist i ly,  že je jeho
funkce zbytečná.)  

#6 Poskládetejte si  duhu před sebe tak,
aby byly konce barevných částí  zhruba ve
stejné rovině. Je celkem pravděpodobné,

že se se vyskytnou drobné nerovnosti.
Finální úpravy doporučujeme ale dělat až

po sešití .  

Uvařte si  čaj a najděte si pohodlné místo k sezení : )

#7 Teď je na řadě sešití  provazů k sobě.
Navlékněte si nit na jehlu a udělejte 3

uzlíky. Začněte sešívat cca 2cm od spodku
barevných bavlnek. Jehlu provlečte skrz
všechny spojené provazy, vytáhněte na

druhé straně a podvlékněte pod bavlnkou
cca o 5 cm nahoru (to, aby nebyla nit

zvenku vidět).  Opět provlečte jehlu skrz
všechny provazy. A tak dále až na konec.

#9 Z konců provazů sundejte lepicí
pásku a konce rozpleťte. Pomocí

hřebenu provazy rozčesejte.
#10 Pokud konce namotaných bavlnek

nejsou v jedné rovině, jednoduše je
odmotejte nebo přimotejte. 

#11 Nůžkama zastřihněte rozčesané
provázky do jedné roviny. A máte

hotovo. Skvělá práce.
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#8 Kousek bavlnky použijte na
výrobu poutka. Navažte ho na

prostředek nejdelšího provazu.
uzlík schovejte dozadu.


