Návod na montáž :
Nejprve začneme s montáží středu hvězdičky. Vezmeme si drátek, přehneme
ho napůl a přestřihneme. Vezmeme si jeden z drátků a jeho konec přiložíme pod
kulatou perli ke drátku osy a zatočíme je do sebe (obr. 1). Navlékneme si rautu “3“, rautu “4“ a opět rautu “3“, ohneme a jednou obtočíme mezi kulatou perlí
a skleněnou tyčinkou na druhé straně osy (obr. 2). Opět navlékneme rautu “3“, rautu “4“ a rautu “3“ a jako v předchozím kroku drátek obmotáme na protější straně
mezi kulatou perli a skleněnou tyčinku. Takto postupujeme dál, dokud nebudeme
mít kolem středové osy 6 rautových rámečků. Poslední rámeček zakončíme tak, že
drátek třikrát obmotáme za perlí a odstřihneme (obr. 3).
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Nyní budeme navlékat kulaté perle o průměru 12 mm. Drátek si připevníme
mezi druhou a třetí perli rauty “4“ a navlékneme si jednu kulatou perli (obr. 4).
Poté drátek obtočíme mezi druhou a třetí perlí na další rautě “4“. Tímto způsobem
pokračujeme, dokud nepřipevníme všechny kulaté perle 12 mm. Při navlékání poslední perle drátek několikrát obmotáme a odstřihneme (obr. 5).
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V tomto kroku budeme pracovat se skleněnými tyčinkami 30 mm a s kulatými
perličkami 5 mm. Drátek si připevníme na ohyb mezi rautu “3“ a rautu “4“. Navlékneme skleněnou tyčinku 30 mm a jednu kulatou perli 5 mm. Drátek ohneme pod
navlečenou kulatou perli 5 mm a několikrát jím zatočíme (obr. 6). Navlékneme další
tyčinku 30 mm a drátek obtočíme kolem dalšího ohybu rauty “3“ a rauty “4“ tak,
aby nám vznikl první cípek hvězdičky (obr. 7). Doděláme další čtyři cípky hvězdičky
stejným způsobem (obr. 8).
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Do posledního cípku ještě musíme přimontovat visátko. Navlékneme si jednu
tyčinku 30 mm, kulatou perli 5 mm a visátko. Nad perličku 5 mm přiložíme špejli
a drátek přes ni ohneme. Několikrát se špejlí zatočíme (obr. 9). Drátek protáhneme
dolů perličkou 5 mm tak, aby nám drátek vylezl vedle tyčinky 30 mm. Opět navlékneme tyčinku 30 mm a na konci dvakrát obmotáme, nestříháme (obr. 10)!
Drátek protáhneme rautou “4“, u které jsme skončili, na druhou stranu a můžeme
začít navlékat druhou stranu cípů (obr. 11).
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Na protažený drátek si navlékneme skleněnou tyčinku 30 mm a jednou obmotáme pod perličkou 5 mm. Navlékneme si další tyčinku 30 mm a drátek obmotáme
kolem dalšího přehybu mezi rautou “3” a rautou “4” (obr. 12). Ostatní cípky smontujeme stejným způsobem. Poslední cípek třikrát obmotáme a drátek odstřihneme.
Srovnáme ozdobu a máme hotovo (obr. 13)!
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VYSVĚTLIVKY:
Rauta “3”, “4” 4 mm:

Kulatá perle 5 a 12 mm:

Tyčinka 30 mm:
obr. 13
Visátko:

Osa:

