Návod na montáž :
Doprostřed drátku navlékneme jednu rautu”10” 4 mm, tři rauty “2” 6 mm
a druhou rautu “10” 4 mm (obr. 1).
obr. 1

Z navléknutých perliček vytvoříme trojúhelník - sukýnku andílka - a na oba
drátky navlékneme jeden rokail, hlavičku a druhý rokail (obr. 2). Nad posledním
rokailem uděláme přes špejli očko - drátek ohneme kolem špejle, přidržíme pod
špejlí na rokailu a špejlí dvakrát zakroutíme. (obr. 3). Zbytky drátků odstřihneme
a připravíme k dalšímu použití.
Nyní zpevníme tělo andílka. Nad druhou perli na rautě”10” 4 mm ve spodní části sukýnky připevníme jeden z odstřihnutých drátků tak, že ho přes rautu
ohneme asi 1 cm před koncem a drátky do sebe stočíme. Na drátek navlékneme
rautu”2”, rautu”3” a opět rautu”2” - všechny 4 mm velké - a drátek omotáme dvakrát

obr. 2

obr. 3

obr. 4

Nyní vytvoříme andílkovi křídla. Na jeden z odstřižených drátků, který je cca
15 cm dlouhý, navlékneme tři rauty”3” 5 mm a zformujeme z nich trojúhelník.
Konce drátků stočíme do sebe (obr. 5).
obr. 5

Toto jedno křídlo připevníme k tělu andílka - omotáme oba konce drátku
společně pod rokailem pod hlavičkou (obr. 6). Druhé křídlo uděláme tak, že na
jeden drátek navlékneme jednu rautu”3” 5 mm a na druhý dvě rauty ”3” 5 mm
(obr. 7). Zformujeme křídlo a konce drátků do sebe několikrát stočíme a ustřihneme
(obr. 8).
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obr. 6

Nakonec dotvoříme ruce. Na zbytek drátku, alespoň 15 cm dlouhý, navlékneme
kulatou perli 7 mm tak, aby na jedné straně zbýval konec asi 2 cm. Drátek přehneme
přes perli a stočíme (obr. 9). Na drátek navlékneme hrušku F282 širším koncem
napřed a omotáme opět pod rokailem pod hlavičkou (obr. 10). První ruku máme
za sebou. Navlékneme druhou F282 užším koncem napřed a kulatou perli 7 mm.
Drátek na konci opět přehneme přes kulatou perli a zakroutíme (obr. 11). Zbytek
drátku ustřihneme a andílek je hotový.
obr. 9

obr. 10

Rauty 4, 5, 6 mm:

obr. 11

VYSVĚTLIVKY:

Hruška F282 16/6 mm:

Kulatá perle 7 a 18 mm:

