Návod na montáž :
Nejdříve si drátek přestřihneme napůl. Na jeden z drátků navlékneme rokail
a posuneme ho do půlky drátku. Několikrát rokailem zatočíme, aby se nám drátky smotaly do sebe. Za rokail navlékneme malinu F336 užší části dolů (obr. 1).
Rautu “2“ vložíme (nenavlékáme) mezi dva drátky a drátky stočíme do sebe. Navlékneme žalud 11/7 mm a rokail (obr. 2)
2). Za pomoci špejle zakončíme - za drátek
přiložíme špejli, drátek kolem ní ohneme a špejlí dvakrát zatočíme. Zbytek drátku
odstřihneme (obr. 3).
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Tělo pavouka na chvíli odložíme a pustíme se do navlékání nohou. Vezmeme si
jeden z odstřižených drátků a na jednom z jeho konců uděláme očko pomocí špejle
(tak jako na obrázku č. 3, ale nic nestříháme). Poté navlékneme 3 x oves 12 mm
a střídáme ho s rokaily tak, abychom poslední navlékli oves. Za oves nakonec navlékneme rautu “3“ a drátek provlékneme rautou “2“, na těle pavouka (obr. 4). Po
protažení drátku rautou “2“ navlékneme perle stejně, jako jsme je navlékali u první
nohy pavouka, ale v obráceném pořadí (začneme rautou “3“, poté navlékneme oves
12 mm atd.). Nakonec za poslední oves přiložíme špejli, ohneme přes ni drátek
a zakončíme očkem. Drátek odstřihneme (obr. 5).
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Nyní budeme pracovat s delším drátem, který nám zbyl. Na jeho konci si za
pomocí špejle vytvoříme očko a navlékneme opět 3 x oves 12 mm a prostřídáme ho
s rokaily. Po navlečení třetího ovsu jednou obmotáme drátek pod první perlí rauty “3“ a navlékneme rokail (oko pavouka). Nestříháme (obr. 6)! Drátek obmotáme
mezi rokail a žalud. Navlékneme další rokail a drátek obmotáme pod první perli
rauty “3“. Tuto nohu domontujeme stejným způsobem jako jsme montovali nohu
na obr. 5, zakončíme očkem (pomůžeme si špejlí) a drátek odstřihneme (obr. 7).
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Nyní musíme dodělat dvě spodní krátké nohy. Na zbylém drátku si
vytvoříme přes špejli očko a navlékneme
oves 12 mm, rokail a opět oves. Drátek
protáhneme rautou “2“ kterou najdeme
nad malinou F336 (obr. 8). Pokračujeme
navléknutím ovsu 12 mm, rokailu a opět
ovsu. Tuto nohu zakončíme očkem přes
špejli a zbylý drátek odstřihneme (obr. 9).
Poslední nohu navlékneme stejným
způsobem (obr. 10).
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Nakonec ještě musíme připevnit
skřipec na zadní část pavouka. Zbylý
drátek přehneme na polovinu a tento
dvojitý drátek provlékneme dírkami,
které jsou umístěny ve spodní části
skřipce. Skřipec stáhneme doprostřed
drátku. Drátek pevně obmotáme
mezi malinou a rautou “2“ a stáhneme (obr. 11). Nyní ozdobu srovnáme
a máme hotovo (obr. 12)!

obr. 12

VYSVĚTLIVKY:
Malina F336, 22/16 mm:

Oves, 12/4 mm:
žalud 11/7 mm:

Rauty “2” a “3” 4 mm:
Rokail:

Skřipec:

