Motif Matik – przyrząd do robienia ozdób.
Instrukcja obsługi:
Kiedy uczysz się po raz pierwszy, to prawdopodobnie będzie dobry
pomysł, Ŝeby iść zgodnie z numeracją, ale szczerze, jak zorientujesz
się o co w tym chodzi, naprawdę nie jest to konieczne.
MoŜna uŜyć włóczki, rafii syntetycznej, wstąŜki, sznurka, nawet
drucika. Bardzo ładny jest wygląd kompozycji – szczególnie kolory
dodają uroku i układ włókien.
KROK 1
Zaczynając od 36-calowego ogonka, zabezpiecz materiał w rowku
blisko kołka #7. Pracując zgodnie ze wskazówkami zegara, okręć
materiał naokoło kaŜdego z zewnętrznych kołków. Pracujesz przy
cyfrze 8 w momencie jak okręcasz materiał naokoło przeciwległych
kołków (1 do 7, 2 do 8, 3 do 9, 4 do 10, 5 do 11). Za kaŜdym razem
przeciągnięcie naokoło mini krosna tworzy jedną warstwę. Okręć
całkowicie wokoło dwa do trzech razy (t.j. dwie lub trzy warstwy).
Zabezpiecz końcówkę w rowku, zostawiając ogonek 8-calowy.
Jak okręcić
materiał
naokoło
kołków przy
cyfrze 8.

KROK 2
Powtórz krok 1, ale tym razem okręć na kołkach wewnętrznych
innym kolorem. Zrobienie jednej lub dwóch warstw to wystarczy.
Tym razem musisz zostawić jedynie 8-calowe ogonki.
Druga
warstwa.

KROK 3 Ścieg wsteczny
UŜywając długiej ostrej igły do rękodzieła z duŜym uchem, nawlecz
36-calowy ogonek (jak z kroku pierwszego). Dojdź do odstępu 11 i

w dół przez odstęp 12, w górę do odstępu 1 i w dół do odstępu 12,
w górę do odstępu 2 i w dół do odstępu 1, w górę do odstępu 3 i w
dół do odstępu 2, i tak dalej aŜ się przejdzie całą drogę naokoło.
Upewnij się, Ŝe przeciągasz materiał pomiędzy płatkami i nie
przekłuwasz materiału.
Szczegóły
ściegu
wstecznego.

Zakończony
ścieg
wsteczny

KROK 4 Ścieg Ukośny
Powinieneś/aś zakończyć na odstępie 1 przy poprzednim kroku.
Pomiń 3 szczeble w prawo i przejdź między płatkami i powróć do
odstępu 12 (2 płatki na lewo), przez 3 szczeble, i w dół przez płatek.

Powtórz całą drogę i zakończ ostatni ścieg przeciągając materiał pod
pierwszym skosem, Ŝeby stworzyć wygląd ciągły.
Szczegóły
ściegu
ukośnego.

Zakończony
ścieg ukośny.

KROK 5
Obróć małe krosno na drugą stronę, zabezpiecz zawiązując ogonek
na supeł i odetnij nadmiar materiału. Delikatnie usuń kwiatek z
małego krosna.

Tak wygląda
kwiatek zaraz
po
ściągnięciu
go z mini
krosna.

KROK 6
UłóŜ płatki według uznania.
Nastroszony
kwiatek!

Inne przykłady zastosowań Motif Matik:

