Návod na montáž :
Doporučení:
Vzhledem k většímu množství materiálu doporučujeme si jej před začátkem
montáže pečlivě roztřídit. Týká se zejména různých délek skleněných tyčinek.
Jako první začneme s montáží koleček. Z jednoho drátku si odstřihneme polovinu
a tu přehneme napůl. Na takto vzniklý dvojitý drátek si navlékneme 15 kulatých perlí
6 mm a stočíme do kolečka. Drátky zatočíme do sebe a odstřihneme (obr. 1). Kolečko
na chvíli odložíme a vezmeme si druhou polovinu odstřiženého drátku a jednu osičku.
Připevníme ho na středovou osu tak, že konec drátku obmotáme mezi rokailem
a tyčinkou na ose (obr. 2). Navlékneme si tyčinku 15 mm a drátek jednou obtočíme
mezi dvě perličky na kolečku, které jsme si připravili. Navlékneme druhou tyčinku
15 mm a obmotáme ji na středové ose mezi rokailem a tyčinkou tak, aby vznikl troj–
úhelník (obr. 3). Opět navlékneme tyčinku 15 mm a drátek obmotáme za třetí perlí
od prvního vzniklého trojúhelníku. Navlékneme další tyčinku 15 mm a obmotáme na
středové ose za rokailem. Takto uděláme všechny 3 zbylé trojúhelníky (obr. 4). Druhé
kolečko smontujeme stejným způsobem.
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Nyní začneme montovat předek kola. Potřebujeme 2 x 40 cm drátku. Každý
z drátků připevníme na stranách osy předního kola mezi rokail a tyčinku (obr. 5). Na
každý drátek navlékneme jednu rautu “3“ 5 mm a rokail. Poté drátky přiložíme k sobě
a na oba dva navlékneme rautu “5“ 6 mm. Vezmeme si rautu “4“ 5 mm a vložíme ji
mezi dva drátky nad navlečenou rautu “5“ 6 mm. Drátky dvakrát zatočíme nad druhou
perlí rauty “4“ 5 mm (obr. 6). Za pomoci špejle zakončíme přední část kola očkem – za
drátek přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejlí 2x zatočíme. Zbytek drátku
odstřihneme (obr. 7).
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Nyní začneme montovat řídítka. Na odstřižený drátek si navlékneme žalud
11/7 mm. Drátek přes žalud ohneme, přidržíme ho pod ním a 2 x s žaludem
zatočíme. Poté navlékneme tři rokaily a drátek protáhneme rautou “4“ (obr. 8). Navlékneme další tři rokaily a druhý žalud, přes který opět ohneme drátek, zatočíme
a odstřihneme (obr. 9).
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Zbylý drátek připevníme na řídítkách za druhým rokailem od kraje a navlékneme
na něj tyčinku 10 mm a drátek jednou obmotáme pod první perli na rautě ”5” (obr. 10).
Nyní navlékneme kulatou perli 10 mm. Za ni přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme
a špejlí 2 x zatočíme (obr. 11). Drátek protáhneme kulatou perlí zpět, navlékneme
tyčinku 10 mm, drátek obmotáme za druhým rokailem od kraje a ustřihneme (obr. 12).
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Nyní potřebujeme 2 x 30 cm drátku. První drátek si připevníme pod třetí perli
na rautě ”5”. Druhý drátek umístíme pod čtvrtou perli rauty ”5”. Na spodní drátek si
navlékneme tyčinku 30 mm. Poté si vezmeme rautu ”2” 5 mm, kterou přiložíme za
navlečenou tyčinku. Neprotahujeme, drátek pouze obmotáme mezi dvě perličky
rauty “2”. Opět navlékneme tyčinku 30 mm. Na vrchní drátek si navlékneme tyčinku
40 mm. Drátky stočíme do sebe. Nyní na stočené drátky navlékneme hrušku F218 silným koncem dopředu. Vytvarujeme sedlo špičkou dopředu, drátek pod ním ohneme
a několikrát obmotáme. Drátky nestříháme (obr. 13)! Na každý drátek navlékneme
tyčinku 30 mm a oba drátky obmotáme na obou stranách mezi rokail a tyčinku osičky
zadního kola, které jsme si na začátku vytvořili (obr. 14). Drátky nestříháme!
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Na každý z drátků navlékneme tyčinku 25 mm a rokail, drátky přiložíme k sobě,
obmotáme prostředkem rauty ”2” a ještě mezi rokaily a rautou ”2”. Konce drátků
odstřihneme (obr. 15). Nyní doděláme „šlapky“. Vezmeme si silnější drát MS 0,8 mm
a ketlovací kleště. Na konci drátku si vytvoříme očko. Navlékneme si tyčinku 10 mm
a hned za ní drátek ohneme do pravého úhlu. Navlékneme tyčinku 15 mm, průhledné
kolečko a drátek protáhneme rautou ”2” ve středu kola. Pracujte opatrně, aby perle nepraskla. Poté opět zahneme do pravého úhlu a navlékneme tyčinku 15 mm. Naposledy
drátek za tyčinkou zahneme a navlékneme tyčinku 10 mm. Opět zakončíme očkem
(obr. 16). Ozdobu srovnáme a máme hotovo (obr. 17).
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VYSVĚTLIVKY:
Rauty “2”, ”3”, “4” 5 mm:

Hruška F218 14/9 mm

Kulaté perle 6 a 10 mm:

Tyčinky 10, 15, 25, 30 a 40 mm:

Žalud 11/7 mm:

Rauta “5” 6 mm:
Kolečko:

Osička:

Rokail:

