Návod na montáž :
Nejprve začneme vyrábět tělo zvonku. Doprostřed slabého drátku navlékneme
rauty 4 mm v tomto pořadí: rauta ”2”, rauta ”3”, rauta ”5”, rauta ”2”, rauta ”4”, rauta
”2”, rauta ”5”, rauta ”3” a rauta ”2”. Drátek ohneme tak, aby byla uprostřed rauta ”4”
(obr. 1). Drátek vyčnívající z poslední navlečené rauty ”2” nyní provlečeme proti
druhému drátku zpět celou první polovinou navlečených perlí (rauta ”2”, rauta ”3”,
rauta ”5”, rauta ”2”) a utáhneme (obr. 2). Na drátek, který vychází ze spodní rauty ”2”
(vedle rauty ”4”) postupně navlékneme jednu rautu ”3”, rautu ”2”, rautu ”5”, rautu ”3”
a rautu ”2”. Za první navlečenou rautou ”3” ohneme navlečené perle nahoru a protáhneme jimi druhý drátek proti drátku, na který jsme navlékali (obr. 3). Na drátek, který
vychází ze spodní rauty ”2” (vedle rauty ”3”), navlékneme rautu “4” a poté opět stejnou
sekvenci perlí (rauta ”2”, rauta ”5”, rauta ”3” a rauta ”2”). Horní drátek opět protáhneme
navlečenými perlemi zpět. Nezapomínáme utahovat (obr. 4).
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Stejným způsobem pokračujeme dál, dokud nemáme navlečených 7 polí těla
zvonku. Pozor na střídání rauty ”3” a rauty ”4” na dolním lemu (obr. 5)! Na spodní
drátek nyní navlékneme jednu rautu ”3”. Tělo zvonku dokončíme tak, že drátek s nově
navlečenou rautou ”3” provlékneme odspoda skrz sekvenci perlí, které jsme navlékli
jako první. Drátky, které se na vrcholku setkají, do sebe stočíme a odstřihneme. Zbytky
drátků nevyhazujeme, budou potřeba při další montáži (obr. 6).
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Začneme zpevňovat tělo zvonku. Mezi rautu ”3” a rautu ”5” připevníme kratší ze
zbylých drátků a navlékneme na něj jednu kulatou perli 6 mm. Drátek obtočíme na
stejném místě vedlejšího pole (obr. 7). Stejným způsobem pokračujeme, dokud není tělo
opletené dokola. Na konci do sebe drátky stočíme a odstřihneme (obr. 8).
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Zvonek dokola zpevníme ještě dole mezi rautou ”5” a rautou ”2”. Postupujeme s
druhým zbytkem drátku stejně jako v předešlém kroku. Podle toho, jaká perle se nachází
na lemu pole (rauta ”4” nebo rauta ”3”), navlékáme střídavě rautu ”3” nebo rautu ”2”
(obr. 9). Drátky spodní řady zpevňujících perliček do sebe stočíme a odstřihneme. Tělo
zvonku je nyní hotové (obr. 10).
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Nyní vytvoříme srdce zvonku. Na prisma nýt navlékneme kulatou perli 8 mm
a skleněnou tyčinku 30 mm. Přibližně 5 mm nad koncem tyčinky nýt uštípneme
a zakončíme očkem, které uděláme pomocí ketlovacích kleští (obr. 11). Na konci samostatného silného drátku MS 0,8 mm uděláme kleštěmi očko, do kterého navlékneme
vytvořené srdce zvonku. Na drát dále navlečeme jeden rokail a velkou kulatou perli
18 mm (obr. 12).
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Toto vše nyní provlékneme středem těla zvonku. Na stejný drátek ještě nahoře
navlékneme kulatou perli 8 mm a rokail. Zakončíme očkem pomocí ketlovacích kleští
(obr. 13). Do horního očka ještě zbývá vložit háček - kroužkovou jehlu. Ketlovacími
kleštěmi roztáhneme očko jehly, vložíme do očka na ozdobě a kleštěmi zase uzavřeme.
Vytvarujeme háček a ozdoba je hotová (obr. 14).
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VYSVĚTLIVKY:

Rauty “2”, ”3”, “4”, “5” 4 mm:

Prisma nýt 45 mm:

Tyčinka 30 mm:
Kulaté perle 6, 8 a 18 mm:
Rokail:

