Návod na montáž :
Vezmeme si drátek, v polovině ho přiložíme pod kulatou perli ke drátu osy
a jedním koncem obtočíme. Začneme navlékat kratší tyčinky. Na jeden konec
drátu navlékneme 2 tyčinky až k ose (necháme si trochu vůli), ohneme a drátek
1x obtočíme okolo drátu osy pod perličkou na protilehlé straně. Takto vytvoříme
z každé části drátku tři cípky. Konce drátků ustřihneme. Odstřižené konce budeme
potřebovat k další montáži (obr. 1, 2, 3, 4)!
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obr. 4

Máme hotový tzv. šesticípý větrníček. Nyní začneme montovat dlouhé cípy
z raut”5” s kulatou perličkou na špičce. Vezmeme jeden ze zbylých drátků, provlékneme ho pod drátek na špičce jednoho vrcholu větrníčku, překřížíme a stáhneme. Jednu část drátku si necháme asi o 10 cm delší. Na jeden konec drátku navlékneme 1x rautu”5” a kulatou perličku. Drátek přes kulatou perličku ohneme,
přidržíme ho pod ní a 2x s perlí zatočíme směrem k sobě. Navlékneme další rautu
a drátek provlékneme pod drátek sousedního vrcholu větrníčku a stáhneme. Takto
vytvoříme z delšího konce drátku tři cípy a z druhého dva cípy (obr. 5, 6, 7, 8).
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Poslední šestý cíp vznikne spojením obou konců drátků, na které navlékneme
rauty”5” a na oba současně navlékneme poslední kulatou perličku. Nad perličkou
uděláme přes špejli očko - drátek ohneme kolem špejle, přidržíme pod špejlí na
perli a špejlí dvakrát zakroutíme. Zbytkydrátků ustřihneme (obr. 9, 10, 11).
obr. 9
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Zhotovili jsme základní hvězdičku. Teď musíme ještě zpevnit rautové cípy
dlouhými tyčinkami. Vezmeme druhý drátek a dáme ho opět v jeho polovině pod
kulatou perličku k drátu na ose. Překřížíme a stáhneme. Na jeden konec drátku
navlékneme dlouhou tyčinku, drátek 1x obtočíme pod kulatou perličkou na konci
rautového cípu hvězdy, opět navlékneme tyčinku a drátek 1x obtočíme pod druhou
kulatou perličkou okolo drátu na ose. Takto zpevníme z každého konce drátku tři
cípy. Zbytky drátků ustřihneme (obr. 12, 13, 14, 15).
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Rauta “5” 4 mm:

Kulatá perle 6 mm:

VYSVĚTLIVKY:

Tyčinka 15 mm a 30 mm:

osa:

