Návod na montáž :

Začneme s montáží sukénky. Drátek si přestřihneme napůl. Na jeden z drátků
si navlékneme rautový oves “2“ 9 mm, rautu “2“ 5 mm a opět rautový oves “2“.
Urovnáme si je přesně na střed drátku (obr. 1). Pravý drátek protáhneme levým
raut. ovsem “2“ dolů tak, abychom drátek vytáhli vedle rauty “2“ (obr. 2).

obr. 1

obr. 2

Na drátek, který vychází z rauty „2“ navlékneme další rautu “2“ a raut. oves
“2“. V tuto chvíli protáhneme druhý (opět levý) drátek novým raut. ovsem dolů
a utáhneme. Takto pokračujeme, dokud nebudeme mít navléknuté všechny raut.
ovsy “2“ a rauty “2“ 5 mm (obr. 3). Při navlékání poslední rauty “2“ drátek protáhneme prvním raut. ovsem “2“, kterým jsme při navlékání začínali, a oba konce
drátků do sebe několikrát zatočíme. Odstřihneme a stočený koneček zahneme tak,
aby nebyl vidět (obr. 4).
obr. 3

obr. 4

Nyní přiděláme hlavičku. Navlékneme si větší rokail a posuneme si ho do
půlky drátku. Drátek protáhneme zespodu špičkou sukénky. Navlékneme rokail,
hlavičku, rokail (obr. 5) a jako poslední kroužkovou jehlu. Utáhneme a za pomoci špejle zakončíme - za drátek přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejlí
2x zatočíme. Zbytek drátku odstřihneme (obr. 6).
obr. 5

obr. 6

Nyní přiděláme křidélka a ručičky. Na zbývající drátek si navlékneme oves
8 mm, čtyři jednotlivé rauty 4 mm a nakonec oves “2“ 8 mm. Vše si posuneme
do středu drátku. Abychom vytvarovali první půlku křidélka, musíme ohnout
oves k ovsu “2“ tak, aby se navzájem špičkami dotýkaly. Drátky smotáme do sebe
(obr. 7). Na oba dva drátky navlékneme další oves “2“ 8 mm, čtyři rauty 4 mm a jako
poslední oves 8 mm. Drátek ohneme a jednou obtočíme středem mezi vzniklými
křidélky (obr. 8).

obr. 7

obr. 8

Takto smontovaná křidélka připevníme mezi sukénku a rokail tak, že drátky
jednou překřížíme (obr. 9). Poté dotvoříme ruce tak, že na každý drátek navlékneme
jeden rautový oves 9 mm a kulatou perličku 5 mm. Na obou koncích ukončíme drátek ohneme pod perličku, několikrát ho pod perličkou obmotáme a odstřihneme
(obr. 10).
obr. 9

obr. 10

Nyní si dozdobíme hlavičku andílka. Zbylý drátek si přehneme napůl
a připevníme ho mezi horní část hlavičky a rokail (obr. 11). Na jeden drátek na–
vlékneme šest kulatých perliček 4 mm, ohneme ho pod hlavičku a dvakrát obmotáme. To samé uděláme i s druhým drátkem a nakonec oba odstřihneme (obr. 12).
obr. 11

obr. 12

Jako poslední doděláme sukénku. Drátek si připevníme do středu rautového
ovsa “2” a navlékneme kulatou perličku 5 mm. Poté drátek jednou obmotáme kolem
středu vedlejšího raut. ovsa “2“ (obr. 13). Ostatní kulaté perličky smontujeme stejným způsobem. Poslední perličku třikrát obmotáme a drátek ustřihneme (obr. 14).
Ozdobu srovnáme, z kroužkové jehly zahneme háček a andílek je hotový (obr. 15).
obr. 13

obr. 15

obr. 14

VYSVĚTLIVKY:
Rautový oves 9 mm:
Rautový oves “2” 9 mm:
Kulatá perle 4 a 5 mm:
Rauta “2”, 5 mm:

Rauta 4 mm:

Oves 8 mm:

Oves “2” 8 mm:

Hlavička 14 mm:

Rokail:

