Kulička obšívaná rokajlem
by Gianelle

Připravíme si spíš pravidelnější kulatý rokajl a kuličku, kterou hodláme obšívat. Může být
skleněná, plastová, dřevěná … jak je jen libo. A samozřejmě jehlu a niť.
Řada 1
Navlečeme si čtyři korálky a posuneme si je na konec naší nitě. Konce zavážeme tak, aby vznikl
čtvereček. Následně protáhneme niť jedním z korálků vedle uzlu.

Řada 2
Navlečeme si jeden korálek a jehlu provlečeme vedlejším korálkem. Toto zopakujeme čtyřikrát.Při
posledním korálku provlečeme niť vedlejším korálkem a potom ještě prvním korálkem, který jsme
v této řadě přišili (postup o řadu výš)

Řada 3
Niť nám vychází z korálku v rohu. Navlečeme si dva korálky a jehlu protáhneme korálkem ve
vedlejším rohu. Toto zopakujeme ve všech rozích a při přišívání poslední dvojice nezapomeneme na
postup „o řadu výš“

Řada 4
V následující řadě přidáváme do každé mezery jeden korálek.
Nabereme jeden korálek a jehlu provlečeme vedlejším korálkem. Toto provedeme celkem osmkrát
(čtyřikrát vložíme korálek mezi jednotlivé dvojice a čtyřikrát mezi korálky v jednotlivých dvojicích
– korálky v dvojicích vlastně „rozešijeme“ od sebe). Nezapomeneme na přechod o řadu výš

Řada 5
Šijeme obdobně jako předchozí řadu, do každé mezery vložíme jeden korálek.

Řada 6
Po utažení se nám začne placička pomalu formovat do jakési „mističky“
Budeme opět rozšiřovat vkládáním dvou korálků do jedné mezery, obdobně jako v řadě 3
Nebudeme je ale vkládat do každé mezery. Při vyhledávání „mezer“, kam se dávají dva korálky a
kam jeden se musíme nejprve podívat na korálky pod mezerou. (jsou vyznačeny modře). Pokud
jsou korálky dva nad sebou, vložíme jeden korálek. Pokud jsou korálky tři a jsou postaveny do
trojúhelníčku, vkládáme dva korálky. Na konci řady nezapomeneme na přechod.

Řada 7
Šijeme ji obdobně jako řadu 4. Do každé mezery (včetně mezery mezi korálky v jedné dvojici)
přidáme jeden korálek.

Řada 8
Šijeme ji stejně jako řadu 7. Po dokončení sedmé řady jsme asi v polovině kuličky a můžeme začít
hledat odpovídající vnitřní kuličku. Musí nám do naší mističky zapadnout zhruba do poloviny.

Řada 9 a dál
Méně zdatné šičky ušijou stejně ještě jednu nebo dvě řady, následně zapošijí, navážou si novou niť
a šijou znovu, vzniklé poloviny následně sešijou k sobě.
Borkyně šijou další řady naprosto stejným způsobem až do kroku, který je vyobrazený na poslední
částí obrázku a připraví se na ubírání

Ubírání je nejnáročnější část šití kuličky, protože většina „ok“ a nerovností vzniká právě v tomto
kroku. Nejčastější chyby při ubírání jsou nedostatečné utahování nitě a nebo to, že jsme začli ubírat
příliš brzo.

Ubíráme tak, že střídavě buďto přidáme jeden korálek a nebo nepřidáme nic – jen provlečeme jehlu
vedlejším korálkem. Velice pevně utahujeme. Po došití celé řady uvidíme něco podobného jako na
poslední fotce následujícího obrázku. Opět nezapomeneme na přechod o řadu výš – niť nám musí
vycházet z jednoho z korálků, které „trčí“

Finiš:
Přidáme jeden korálek mezi každé dva trčící, v případě potřeby tuto řadu zopakujeme.
Nakonec provedeme ještě jedno kolo „ubírání“ tak, abychom na druhém konci kuličky získali čtyři
korálky, stejně jako na začátku. Čtyři korálky protáhneme, zapošijeme niť a kulička je hotová

S tímto návodem a výrobky podle něj vyrobenými si můžete dělat cokoliv, co uznáte za vhodné ;)
Přeju příjemné tvoření ;)

