
JAK ZROBIĆ MAGICZNE KÓŁKO
 SPOSÓB NR JEDEN

www.kreatywnebabki.pl  @kreatywnebabki

Nauka magicznego kółeczka nie należy do najłatwiejszych. Warto się jednak

odrobinę się pomęczyć. Dlaczego? Takie kółeczko można wykorzystać przy wielu

projektach. Ja najczęściej stosuję je, gdy chcę zrobić zabawkę, koszyk lub

podkładki pod kubek. . Pokażę Ci jeden z moich ulubionych sposobów. Nie

przejmuj się, jeżeli kółeczko nie wyjdzie Ci za pierwszym razem . Po prostu spróbuj

jeszcze raz. Niżej tłumaczę też, jak zrobić swoje pierwsze okrążenie

 

1. Chwytamy luźny koniec włóczki.

 

2.  Układamy go w taki sposób, by

skrzyżował się z włóczką "wychodzącą" z

motka. Luźny koniec musi znajdować się

na górze. Tworzy się coś w rodzaju pętelki.

 

3. Zanim przejdziemy do kolejnego kroku,

musimy odpowiednio ułożyć włóczkę na

naszej lewej dłoni. Palec wskazujący lewej

dłoni musi znaleźć się pod włóczką

wychodzącą z motka.
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5. Wsadzamy szydełko przez pętelkę w

sposób widoczny na zdjęciu (od spodu ku

górze).

 

6. Nabieramy włóczkę na szydełko i

przeciągamy pod wcześniej stworzoną

pętelkę.

 

7. Robimy to bardzo delikatnie. Chodzi

wyłącznie o to, by przeciągnąć włóczkę w

odpowiednim kierunku. 

 

4. Naszą pętelkę "kładziemy" na palcu

środkowym i przytrzymujemy kciukiem.
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9. Narzucamy włóczkę na szydełko...

 

10. ... i przeciągamy przez pętelkę, którą

miałyśmy na szydełku. Teraz zaczynamy

robienie półsłupków.

 

8. Na naszym szydełku widzimy teraz

jedną pętelkę.

 

Nie było tak żle prawda? 
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1. Po zrobieniu magicznego kółka na

naszym szydełku znajduje się jedna

pętelka.

 

2.  Przekładamy szydełko przez środek

kółeczka (od góry w dół)

 

Jeżeli magiczne kółko jest już zrobione, możemy przejść do pierwszego

okrążenia. Zerknij na poniższe zdjęcia, dzięki nim będziesz wiedziała, co robić

dalej.  W tym przykładzie zrobimy okrążenie składające się z ośmiu półsłupków

 

3. Narzucamy włóczkę na szydełko 

 (zahaczamy szydełkiem o włóczkę).
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4. Przeciągamy włóczkę pod dwoma

górnymi nitkami ku górze.

 

5. Teraz na szydełku mamy dwie pętelki.

 

6. Ponownie narzucamy włóczkę na

szydełko.

 

7. Przeciągamy narzuconą włóczkę przez

obie pętelki, które mieliśmy przed chwilą

na szydełku.
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8. Pierwszy półsłupek gotowy. 

 

9. W identyczny sposób wykonujemy

siedem kolejnych półsłupków.

10. Gdy wszystkie półsłupki będą gotowe,

mocno pociągamy za luźny koniec

włóczki.

 

11. Twoje półsłupki zamieniły się w

eleganckie kółeczko.  Możesz przejść do

kolejnego okrążenia.

 


