
Vyrobte si parádní zaplétané copánky do

vlasů kombinací různobarevných proužků

látek, květin a korálků s touto jednoduchou

této sady, která nevyžaduje šití.

VAROVÁNÍ:

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ A

UŠKRCENÍ - malé součásti a

dlouhé šňůrky.

Není určeno pro děti do tří let.

Zaplétané copánky

1. Vyberte si proužky látek tří různých

barev.

Chcete-li silnější copánky, použijte

šest proužků místo tří, a budete

zaplétat tři páry proužků místo tří

samostatných. Pro vícebarevné copánky

použijte šest různých barev.

2. Zatáhněte za proužky látky na obou

stranách, aby se natáhly a vytvořily

trubičkový tvar.

3. Držte konce proužků mezi palcem a

zbylými prsty.

Obrázek 1.

4. Navažte proužky látky na gumičku do

vlasů.

Obrázky 2, 3 a 4.

5. Připevněte si gumičku do vlasů k

pracovnímu povrchu.

6. Zapleťte proužky tak, že pravý

proužek přeložíte přes prostřední,

poté levý přes prostřední a tak pořád

dokola.

Obrázek 5.

7. Až vám bude zbývat 8 cm proužků,

zavažte konce okolo gumičky, jako jste

to udělali u kroku 4. Zavažte uzel tak,

aby byl na opačné straně gumičky než

první uzel. Obrázek 6.

8. Zastřihněte konce na 1 cm.

Úžasné

čelenky do

vlasů

Pletené čelenky do vlasů s

květinami

1. Řiďte se návodem na zaplétané

copánky do vlasů výše, ale upleťte 8 cm

a poté přidejte květinu nebo korálek.

2. Zastrčte dírku korálku skrz střed

květiny. Obrázek 7.

Pro vícevrstvé květiny zatlačte dírku

korálku nejdříve skrz malou kytičku,

poté střední a nakonec velkou květinu.

3. Provlékněte roh jednoho z proužků

látky skrz dírku korálku, pečlivě

zatáhněte za konec na druhé straně

dírky a poté vytáhněte skrz korálek

celý proužek. Obrázek 8.

4. Umístěte korálek s květinou tak, aby

bylo na konci zapletené části.

Obrázek 9.

5. Pokračujte v pletení, aby byl korálek

zajištěn na daném místě v copánku.

Obrázek 10.

6. V pravidelných intervalech přerušte

pletení a přidávejte korálky. Můžete se

inspirovat obrázky na krabici.

Další návrhy

Recyklujte své staré oblečení tak, že z nich

vyrobíte copánky do vlasů. Ideální jsou

stará trika. Rozstříhejte je na

proužky o šířce 2,5 cm. Kombinujte

jednobarevné látky a látky se vzory a

zkuste proužky látek zaplést se stuhou,



šňůrkou, nebo dokonce tenkými kovovými

řetízky, dosáhnete tím skutečně zajímavých

efektů.


