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N

enosíte ráda hodinky, ale ocenila byste přehled o čase, aniž byste musela
pokaždé vytahovat mobilní telefon z kabelky?
Vyrobte si zapínací retro náramek s hodinkami podle vašich potřeb.

Potřeby

ź
ź
ź
ź

Kanava vel. 2 - max. rozměr cca 40x10 cm
Látkové pruhy 1,3 cm široké nebo příze: 2 barvy, od každé 5 m (u mnou použitých projektů)
Smyčkovací háček, gobelínová jehla, 3 metry vnitřní bavlněné příze, nůžky
Hodinkový ciferník, bižuterní zavírání (zasunovací, zámečkové, magnetické, háčky/očka); v mých
projektech jsem použila pětiřadé zasunovací a u druhého dva páry háčků)

Nemáte-li vše k dispozici, vše možno objednat v mém e-shopu na www.dovedne-ruce.cz

Návod na použití

Vezměte si krejčovský metr. Obtočte jej kolem ruky a vyzkoušejte, jakou délku metru přetáhnete přes
zápěstí. Náramek se skládá z 5 stejně velkých polí, proto výsledné číslo vydělte 5. Tak velká by měla být pole
po osmyčkování. Po osmyčkování se velikost náramku zmenší, přetáhnout nepůjde a bude vypadat hezky
- ani příliš velký ani příliš malý.
Můj příklad: Já přetáhnu přes zápěstí 20 cm, proto si vyrobím 20 cm dlouhý náramek. Vydělím
20 cm / 5 poli a získám číslo 4 cm. Tak velké by mělo být 1 pole po osmyčkování 4x4 cm.
K výrobě použijeme jemnou kanavu vel. 2, na které vyniknou jemné vzory a má 2 čtverečky na 1 cm. Při
velikosti 4x4 cm by bylo zapotřebí použít 8x8 čtverečků na jeden dílek, ale protože kanava pracuje a
osmyčkováním okrajů se rozměr lehce zvětší, ubereme 2 čtverečky v každém směru. Potřebovat budeme
tedy 6x6 čtverečků na jeden díl + nezapomenout přidat 3 čtverečky na založení v každém směru.

Příprava kanavy

Nastříhejte 5 stejných dílků dle rozpisu níže a založte
hrany kanavy.

obr.1

Přetáhnete-li např.:

obr.2

20 cm:
5 dílků vel. 6x6 čtverečků + 3 čtverečky v každém směru = stříhejte 12x12 čtverečků x 5 ks
22-23 cm: 5 dílků vel. 7x7 čtverečků + 3 čtverečky v každém směru = stříhejte 13x13 čtverečků x 5 ks
25 cm:
5 dílků vel. 8x8 čtverečků + 3 čtverečky v každém směru = stříhejte 14x14 čtverečků x 5 ks
27-28 cm: 5 dílků vel. 9x9 čtverečků + 3 čtverečky v každém směru = stříhejte 15x15 čtverečků x 5 ks
30 cm: 5 dílků vel. 10x10 čtverečků + 3 čtverečky v každém směru = stříhejte 16x16 čtverečků x 5 ks

Vyberte si vzor, který chcete na náramku mít a osmyčkujte všech pět dílků podle rozkresu. Vzniklé konce
pruhů látek/přízí a také vnitřní příze protáhněte nahoru k hotovým smyčkám a pomocí gobelínové jehly
prostrčte vždy několika hotovými smyčkami a zbylý konec ustřihněte. Vždy dva dílky budou mít stejný vzor
a pátý, prostřední, bude upravený tak, aby se na něj daly umístit hodinky. Nezapomeňte i na osmyčkování
hran, abyste plně zakryli kanavu.
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obr.7

Prostřední díl upravíme pro hodinky. Buďto, stejně jako já na obr. 6, roztáhněte pomocí gobelínové jehly
dvě vlákna kanavy od sebe a do vzniklého otvoru silnějším tlakem prostrčte ciferník hodinek - má na konci
půlkuličku, tak bude v otvoru dobře držet. Pomozte si při nasazování oběma rukama. Otvor mezi vlákny
kanavy roztahujte nehtem ukazováčků na rubové straně a palci jemně tlačte ciferník shora, až kuličku
prostrčíte. Nebo použijte druhý způsob.

Ke druhému způsobu budete potřebovat zacvakávací hodinkový protidíl. Prostřední dílek připravíte tak, že
přestřihnete všechna čtyři vlákna kolem prostředního křížku a konce přetřete rychleschnoucím lepidlem.
Až zaschne, otočte dílek spodní částí nahoru a přišijte doprostřed několika stehy ciferníkový protidíl a
ciferník z horní (lícové) strany do protidílku nacvakněte.
Sešijte jednotlivé dílky k sobě na spodní straně pevnou nití, přišijte zavírání (dle vašeho výběru - zasunovací,
zámeček nebo postačí i obyčejné sukňové/šatové háčky.

obr.9

obr.8
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Pokud se vám nelíbí otřepy - trčící volné nitě - nůžkami je ustřihněte co nejblíže látce.
Hotovo! Už se jen obléknout a vyrazit ven.
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Rozkres projektu

Další návrhy vzorů

Vyzkoušeli jste? Jste spokojeni?
Ukažte je ostatním... vyfoťte své projekty a zašlete mi je s vaším jménem, městem a emailovou adresou
na email sonja@dovedne-ruce.cz nebo FB www.facebook.com/lockerhooking
do konce prosince a já je zveřejním na svých stránkách.
Nejlepší projekt odměním malou sadou na vytvoření dalších náramkových hodinek!
kontakty
Sonja Bendová, 26261 Višňová u Příbramě 248
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