Návod na montáž :
Nejprve začneme vyrábět tělo konvičky. Drátek rozstřihneme nůžkami na
dvě poloviny. Koncem první poloviny obmotáme rautu ”7” 5 mm za první perlí zleva, druhý drátek připevníme stejným způsobem z druhé strany (obr. 1). Na
každý z drátků nyní navlékneme jednu kulatou perli 6 mm. K drátkům přiložíme
další rautu ”7” a opět obtočíme za prvními perlemi z obou stran (obr. 2). Stejným
způsobem navlékneme všech osm raut ”7” (obr. 3). Na oba drátky opět navlékneme
dvě kulaté perličky 6 mm a oba konce těla konvičky spojíme – navlečený „žebřík“
stočíme a drátky obtočíme kolem prvního sedmeránku. Koneček drátu ze začátku
stočíme s drátkem na konci těla konvičky a odstřihneme. Zbytky drátků nevyhazujeme, budou potřeba pro další montáž (obr. 4).
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Nyní vytvoříme horní ouško konvičky. Vezmeme si jeden ze zbylých drátků
a na jeho konci uděláme pomocí špejle očko – konec drátku přehneme přes špejli
a špejlí zatočíme. Špejli vytáhneme (obr. 5). Drátek provlékneme první rautou ”7” na
těle konvičky a navlékneme na něj postupně 4 rokaily, rautu ”2” 5 mm a další čtyři
rokaily (obr. 6). Nyní drátek protáhneme pátou rautou ”7” (na protější straně těla
konvičky) a dole opět pomocí špejle zakončíme očkem. Zbytek drátku odstřihneme
(obr. 7).
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Pokračujeme
bočním
uchem
konvičky, které se nachází na třetí
rautě ”7”. Druhý ze zbylých drátků obmotáme kolem druhé perle odspoda
a postupně navlékneme jednu rautu ”3” 5 mm a 5 rokailů. Zakončíme
pod první perlí na rautě “7” a drátek
odstřihneme (obr. 8).
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Nyní zbývá dokončit hubičku konvičky. Na zbylý kousek drátku navlékneme
přibližně 2 cm od konce kulatou perli 10 mm. Drátek ohneme kolem perle a pod
perlí zatočíme (obr. 9). Pod kulatou perli 10 mm nyní navlékneme zubatý kaplík
špičkami nahoru a jednu rautu ”6” 5 mm. Připevníme nad první perli odspoda na
sedmém sedmeránku a odstřihneme (obr. 10). Hubičku připevníme k tělu konvičky
rautou ”2” 5 mm. Drátek upevníme nad čtvrtou perlí odspoda na sedmé rautě ”7”,
navlékneme na něj rautu ”2” a obtočíme kolem středu rauty ”6”. Zbytky drátku
odstřihneme (obr. 11). Srovnáme a případně zahneme přečnívající drátky. Ozdoba
je hotová (obr. 12)!
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VYSVĚTLIVKY:
Rauty “2” ,“3”, “6”, ”7” 5 mm:

obr. 12

Kulatá perle 6 a 10 mm:

Zubatý kaplík:

Rokail:

