
Jana
Návod

Jana
Vystřihni dva kroužky z kartonu   a dej je k sobě.

Jana
Sestavení a příprava

V tomto letáčku zjistíš, jak můžeš použít materiál v balení s tvým stavem a vytvořit tak krásné výrobky z vlny nebo tapisérie.Tvoření na tomto kvalitním stavu je neomezené. Jakmile budeš mít upevněn tkaloun na stavu, můžeš ho použít i na své obrázky, fotky a nebo tkané věci.


Jana
Obsah: 
-Nastavitelný stav 
-2 dřevěné hmoždinky
- Dřevěná jehla
- 3 sady materiálu na koberec s fotkami (fotopásky a tkaloun)
- 83 metrů vlny
- imbusový klíč se šrouby


Jana
OZDOBA

Jana
Provlékej vlnu pořád dokola dokud nezbyde přribližně 30cm

Jana
Nůžkami střihej vlnu mezi dvěma kolečky na vnější straně

Jana
Obtoč zbytek vlny pevně uprostřed vlny mezi kolečky a ukonči  dvojitým uzlem.


Jana
Z vytvořené koule nech viset dva konce provázků, za které je můžeš  pověsit. Zbytek ustřihni.


Jana
STŘAPEC

Jana
Překládej vlnu tak, aby byla na obou stranách stejně dlouhá. Potom chytni tak, aby jedna strana zůstala delší.

Jana
Dalším kouskem vlny obmotej a zauzluj. Připevni na svůj výrobek.



Jana
Sestavení a příprava 


Jana
Sestavení tkalcovského stavu
(mělo by být uděláno dospělou osobou)


Jana
1.Postav nohy na spodní stranu stojky kolmo na dolní lištu.


Jana
2.Dej matice do otvoru z vnitřní strany stojky. Šroubová hlavice musí směrovat ven.


Jana
3.Dej šroub na spodní stranu každé stojky a utáhni ho přiloženým imbusovým klíčem.
(Postupuj dle obrázku vpravo) 


Jana
PŘIPRAV SVOU PRACOVNÍ PLOCHU 


Jana
Připrav ji dle obrázku níže. Uvolni červené šrouby, ať můžeš posunovat horizontální tyč. Odstraň hmoždinky a vrať je, když bude potřeba.


Jana
Tkané projekty

Jana
Fototapety

Jana
Podložka/pouzdroTyč: dole a uprostřed Hmoždinky: 1. a 2. pozice 

Jana
Duhová šála
Tyč: dole a nahoře
Hmoždinky: 1. a 2. pozice

Jana
Taška
Tyč: dole a nahoře
Hmoždinky: 2. a 3. pozice

Jana
Ryba/želva
Tyč: dole a nahoře
Hmoždinky: odstranit

Jana
Sova
Tyč: dole a nahoře
Hmoždinky:
odstranit

Jana
RADY:
Přemístění pozic horizontálních tyčí
Toč červené matice proti směru hodinových ručiček, aby se uvolnily. Přesuň tyče na jiné místo otvoru.  Upevni  tyče na rám červenými maticemi. Ujisti se, že otvory na hmoždinky jsou na správném místě.
Rozdělení/sestavení (dospělými)
Rozdělení stavu: odstraň nohy imbusovým klíčem
Volitelné: použij imbus a uvolni všechny šrouby pro jednodušší uskladnění.


Jana
Opatrně uvolni smyčky provázku z rámu, aby se uvolnila

Jana
Přendej smyčky přes okraje a zalep na zadní straně tapety. Přilep všech 12 dolních a 10 horních smyček uprostřed, ale nech horní rohy volně

Jana
Opatrně přemísti své dílo z tkalcovského rámu.

Jana
Udělej z tapety unikát !
Použij krásnou stuhu nebo dřevěnou tyčku tak, aby se spojily horní smyčky a tapeta se mohla pověsit.
Vyrob svou vlastní tapetu s vlastním obrázkem: nakresli svůj obraz na trvrdý karton, nastříhej na pásky a začni tkát !




Jana
Rychlé a jednoduché projekty 

Jana
Připrav stav

Jana
Potřebuješ

Jana
dřevěná jehla
nůžky (nejsou součástí)

Jana
Spotřeba vlny:
9-11 m podložka
20 m pouzdro

Jana
Připrav pracovní plochu dle instrukcí výše.

Jana
Upevni vlnu na horní straně 1 hmoždinky (levá strana nad tyčí).
 Provlékej provaz pevně dole a nahoře přes zářezy od levé k pravé straně vertikálně. 
Ukonči uzlem na hmoždince na pravé straně (nad tyčí).

Jana
Začni s dalším kouskem vlny: upevni jeden konec na hmoždinku vpravo a druhou stranu upevni  na drevěnou jehlu.


Jana
Provlékej jehlu mezi jednotlivými kousky vlny jednou zepředu, jednou zezadu a nazpátek zase obráceně.


Jana
Na konce každé řady udělej smyčku kolem hmoždinky a tím protáhni vlnu (ne moc silně). 


Jana
Pokračuj další řadu tak, aby vlna šla opačně než předtím.


Jana
Občas přitlač řady vlny prsty. Pokračuj dalšími řadami tak dlouho dokud nebudeš mít zaplněnou celou pluchu.

Jana
Ukonči na levé straně nahoře, vedle uzle na začátku. Uvolni uzel nad hmoždinkou, tak aby zůstaly dva volné konce. Zauzluj  dva volné provázky dvojitým uzlem. 


Jana
Udělej dvojitý uzel na pravé straně dole, aby se spojily dva volné provázky ze začátku projektu. Ujisti se, že všechny uzly jsou utaženy a odstřihni konce.

Jana
Odstraň hmoždinky a potom uvolni celý panel od dolní a horní tyče.


Jana
Přelož tkaninu, aby dolní 1/3 byla uprostřed další 1/3 . Potom použij jehlu a vlnu a sešij strany k sobě. Vyrob popruh zpletený ze 3 délek vlny. Pak popruh upevni na horní stranu tašky.


Jana
Udělej tvou tašku jedinečnou !
Doplň knoflík jako ozdobu nebo  jako krásný uzávěr !
Pokud chceš doplnit třásně, ustřihni uzly na konci a pro jistotu udělej dvojitý uzel. Udělej to postupně, ať se taška nerozpáře !


Jana
Rada: zkus rozdílnou délku přesahu tašky předtím než začneš šít. Můžeš vyrobit delší tašku s kratším přesahem nebo kratší tašku s větším přesahem.




Jana
Vyber si svůj  projekt 


Jana
Pře tím, než začneš, si přečti následující rady


Jana
Rychlý a jednoduchý výrobek pro začátečníky


Jana
Podložka pod hrnek str.4

Jana
pouzdro str.4

Jana
Tkalcovské výrobky k nošení

Jana
Duhová šála str. 6

Jana
Taška str.8

Jana
Další skvělé nápady st.12

Jana
Vyrob si dekoraci do pokoje

Jana
Sova

Jana
Ryba

Jana
Želva

Jana
Obrázky tapisérií str.10

Jana
Na začátek:
Následuj tyto rady pro nejlepší výsledek!

Toto balení obsahuje materiál na 2 nebo více projektů.  Před tím, než začneš, si vždy změř materiál na svůj výrobek! (Pokud nebude stačit, můžeš ho vždy dokoupit  v obchodě)

Začni přibližně s 9-10 délkami tvé paže, aby se vlna nemotala. Když jsi na konci, přidej jednoduše další kus vlny zauzlováním. Potom můžeš zase normálně pokračovat.

Pokud chceš jiný vzhled, použij jiný druh vlny. Změň barvu, pokud chceš vytvořit pruhy.

Na konci každého výrobku dotvoř rukama požadovaný tvar. Odstřihni volné konce a vtlač uzly dovnitř tak, aby nebyly vidět.

Pokud jsi zapomněla  jeden steh nebo udělala chybu, můžeš se páráním vrátit k problému. Anebo to ignoruj:  Chyba nemusí být ošklivá !



Jana
Připrav pracovní plochu dle instrukcí výše

Jana
Připrav stav

Jana
potřebuješ

Jana
 Drát pro vertikální provázek   Průhlednou lepící pásku 
                                                      ( není součástí)
Číslované fotopásky na tkaní  Nůžky (nejsou součástí)


Jana
Upevni vlnu na horní stranu 1 hmoždinky (levá strana, nad tyčí)
 Utahni provaz pevně dole i nahoře přes zářezy od levé k pravé straně vertikálně. 
Ukonči uzlem na hmoždince na pravé straně (nad tyčí)


Jana
Začni s páskou číslo 1 (číslo najdeš úplně vlevo), provlékej každý pásek přes vertikální provázky tak, aby prošla páska vždy jednou zepředu a jednou zezadu (Část s fotkami musí být vždy směrem k tobě)


Jana
Doplň další řádky dalšími pásky vždy opačně než ten předešlý


Jana
Občas dotlač řady prsty. Pokračuj dokud není zaplněn celý prostor.


Jana
Na zadní stranu tapety nalep lepící pásku kolem okrajů, aby se pásky nemohli hýbat (nejprve se ale ujisti, že je vše na spravném místě)


Jana
FOTOTAPETA



Jana
DUHOVÁ ŠÁLA

Jana
Připrav stav

Jana
Potřebuješ  dřevěná jehla
        nůžky

Jana
Potřebná vlna

Jana
45,7m

Jana
Připrav pracovní plochu dle instrukcí výše

Jana
TIP: rozděl vlnu na menší kousky, aby tkaní bylo jednodušší

Jana
Upevni vlnu na horní straně 1 hmoždinky (levá strana, nad tyčí)
 Utáhni provaz pevně dole a nahoře přes zářezy od levé k pravé straně vertikálně. 
Ukonči uzlem na hmoždince na pravé straně (nad tyčí)


Jana
Začni s novým kouskem  vlny: upevni jeden konec na hmoždince vpravo a druhou stranu na dřevěnou jehlu

Jana
Provlékej jehlu mezi jednotlivými kousky vlny jednou zepředu, jednou zezadu a nazpátek zase obráceně.

Jana
Na konce každé řady udělej smyčku kolem hmoždinky a tím protáhni vlnu (ne moc silně).

Jana
Pokračuj další řadu tak, aby vlna šla obráceně než předtím.

Jana
Občas přitlač řady vlny prsty. Pokračuj dalšími řadami tak dlouho dokud nezaplníš celý prostor.

Jana
Když dotkáš až k horní tyči,  uvolni uzel kolem nejbližší hmoždinky. Zauzluj dva volné provázky na dvojitý uzel. 


Jana
Tkej jěstě jeden řádek s vlnou až se dostaneš ke druhé hmoždince. Uvolni vlnu a udělej dvojitý uzel. Utáhni uzle a odstříhni konce.


Jana
Odstraň hmoždinky a uvolni celý panel od dolní a horní tyče.


Jana
Ještě můžeš doplnit třásně nebo šálu prodloužit (viz níže).Pak už jen vyzkoušej jak ti sluší!


Jana
Udělej ji jedinečnou !
Když to samé provedeš ještě jednou a spojíš obě části dohromady, vytvoříš dlouhou šálu.
Udělej smyčky s menšími kousky vlny a upevni na konce, aby se vytvořily třásně.




Jana
Občas přitlač řady vlny prsty. Pokračuj dalšími řadami tak dlouho dokud nebudeš mít celý čtverec. 


Jana
Odstraň hmoždinky a uvolni smyčky na horní straně. Každou upevni dvojitým uzlem. 


Jana
Zopakuj i na dolní straně. Nejdříve uvolni ze stavu a pak udělej dvojitý uzel.

Jana
Uprav nůžkami konce, aby byly stejné. Můžeš použít třeba jako podložku.

Jana
nebo POUZDRO NA DROBNOSTI

Jana
Občas přitlač řady vlny prsty. Pokračuj dalšími řadami dokud nebudeš mít zaplněný celý prostor. Odstraň hmoždinky. Zauzluj. 


Jana
Přelož tkaninu na půlku. Použij jehlu a vlnu ke spojení stran na sebe.


Jana
Použij jehlu a protáhni vlnu přes oka na otevřené straně pouzdra. 

Jana
Udělej uzel a zastřihni konce na stejnou délku. Pouzdro je hotové k použití ! 

Jana
Připrav pracovní plochu dle instrukcí výše

Jana
Připrav stav

Jana
VLASTNORUČNĚ VYROBENÁ TAŠKA

Jana
ukonči zde pro výrobu PODLOŽKY

Jana
TIP: rozděl vlnu na menší kousky, aby tkaní bylo jednodušší

Jana
Upevni vlnu na horní straně 1 hmoždinky (levá strana nad tyčí). Provlékej provaz pevně dole a nahoře přes zářezy od levé k pravé straně vertikálně. Ukonči uzlem na hmoždince na pravé straně (nad tyčí).

Jana
Začni s dalším kouskem vlny: upevni jeden konec na hmoždinku vpravo a druhou stranu upevni na dřevěnou jehlu.

Jana
Provlékej jehlu mezi jednotlivými kousky vlny jednou zepředu, jednou zezadu a nazpátek zase obráceně.

Jana
Na konec každé řady udělěj smyčku kolem hmoždinky a tím protáhni vlnu (ne moc silně).

Jana
Pokračuj další řadu tak, aby vlna šla opačně než předtím.


