Návod na montáž :
Začneme spodním obdélníkem korbičky kočárku. Vezmeme si jeden drátek 70 cm
a navlékneme na něj rautu“10“, tyčinku 20 mm, opět rautu“10“ a druhou tyčinku
20 mm. Urovnáme je na střed a vytvarujeme do obdélníku (obr. 1). Jeden konec drátku
provlékneme zpět skrz poslední tyčinku a utáhneme (obr. 2).
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Na jeden drátek navlékneme rautu“2“ a tyčinku 20 mm a na druhý drátek rautu“2“. Konec drátku s jednou rautou provlékneme tyčinkou a utáhneme (obr. 3). Dále
navlékneme na jeden drátek rautu“10“ a tyčinku 20 mm, na druhý rautu“10“ a opět
provlékneme konec drátku s rautou tyčinkou a utáhneme (obr. 4). Na oba drátky navlékneme po jedné rautě“2“ (obr. 5), vytvarujeme korbičku a protáhneme oba drátky
proti sobě první tyčinkou (obr. 6). Drátky nestříháme!
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obr. 6

Nyní budeme montovat střechu kočárku. Na jeden drátek navlékneme rautu“2“
a tyčinku 20 mm a na druhý rautu“2“, konec drátku s jednou rautou provlékneme
tyčinkou proti druhému drátku a utáhneme (obr. 7). Na jeden drátek navlékneme rautu“3“ a rautu“5“ a na druhý rautu“3“. Opět konec drátku s jednou rautou provlékneme
rautou“5“ proti druhému drátku a utáhneme (obr. 8). Ještě jednou navlékneme na jeden
drátek rautu“3“ a rautu“5“ a na druhý rautu“3“. Opět konec drátku s jednou rautou
provlékneme rautou“5“ proti druhému drátku a utáhneme (obr. 9). Na oba konce navlékneme rautu“5“ a vytvarujeme střechu kočárku. Konce drátků obtočíme v polovinách
raut”10“ na korbičce a ustřihneme (obr. 10).
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Pokračovat budeme výpletem korbičky a střechy kočárku. Ustřihneme si polovinu
druhého drátku 70 cm. Asi 1 cm drátku ohneme kolem poloviny rauty“10“ na spodní
straně korbičky a stočíme (obr. 11). Na takto připevněný drátek navlékneme kulatou
perli 8 mm a drátek obtočíme v polovině rauty“10“ na vrchní straně korbičky (obr. 12).
Navlékneme rautu“5“ a provlékneme rautou“5“ na střeše kočárku (obr. 13), opět navlékneme rautu“5“ a drátek obtočíme v polovině rauty“10“ na vrchní straně korbičky
na druhém boku kočárku. Na drátek navlékneme kulatou perli a 2x obtočíme kolem
spodní rauty“10“ a drátek ustřihneme. Na připevnění zbylých 4 kulatých perlí 8 mm
ustřihneme 4x drátek po 5 cm. Využijeme zbytky drátků! Montáž je nakreslena na
obrázku (obr. 14).
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Dále vytvoříme držátko a připevníme kolečka. Na zbylou polovinu druhého drátku navlékneme tyčinku 10 mm, rautu“2“, tyčinku 20 mm, rautu“2“ a tyčinku 10 mm.
Urovnáme na střed, vytvarujeme držátko kočárku a konce drátku provlékneme shora
rautami“2“ na přední straně korbičky (obr. 15). Na oba drátky navlékneme po jedné
rautě“2“ a jednou obtočíme kolem osy s kolečky mezi tyčinkou a rokailem na ose
(obr. 16). Potom na oba drátky navlékneme po jedné rautě“7“ a stejným způsobem
připevníme další osu s kolečky (obr. 17). Nyní na oba drátky navlékneme po jedné
rautě“2“ (obr. 18) a každý konec dvakrát obtočíme kolem spodní strany korbičky
(obr. 19). Konce drátků ustřihneme. Kočárek srovnáme a ozdoba je hotová.
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VYSVĚTLIVKY:
Rauta “2”, ”3”, “5”, “7“, “10“ 4 mm:

obr. 19

Osa s kolečky:

Kulatá perle 8 mm:

Tyčinka 10 mm a 45 mm:

