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4

úvod
Co možná ani nevíte: „První zmínky
o náušnicích pocházejí z doby 3000
př.n. l. z Blízkého východu. V té době
ale náušnice vyjadřovaly spíš náboženskou či kmenovou příslušnost nositele.
Podle náušnic se poznalo sociální
postavení jedince v komunitě a pochopitelně i jeho bohatství. Z dochovaných
historických dokumentů a nákresů
máme důkaz, že ozdobu uší nosil
i egyptský král Tutanchamon. Dočetla
jsem se, že první archeologický nález
páru náušnic prý pochází z roku 2 500
př. n. l. a byl objeven v královské hrobce
v Iráku.“
Nebudu vás už ale zdržovat psaním
o historii. Dnes přece nejsou náušnice
jen známkou bohatství a sociálního
postavení. Mnohem častěji jsou hlavně
módním doplňkem, vyjádřením originality a stylu.
A právě tu originalitu a styl nejlépe
vyjádří náušnice vyrobené ze zajímavých materiálů s vtipem a nápadem.
Jestli máte chuť nosit v ouškách
opravdový originál, vyrobte si náušnice
sami. Materiály dnes snadno nakoupíte v obchodech výtvarných potřeb,
nebo třeba v galanteriích a mnohdy
je zkrátka najdete všude kolem sebe.
No a nápady vám doufám dodá právě
tahle knížka. Vy pak budete potřebovat
už jen chuť tvořit. Já vám k tomu navíc
popřeji šikovné ruce a velikou radost
z hotových výrobků.
Kajjka Hátleová
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KOR ÁLKOVÉ NÁUŠNICE
Korálky jsou tradičním materiálem k výrobě šperků. Kdybych měla vyjmenovat všechny druhy korálků, které se dnes dají koupit v korálkových obchodech, asi bych popsala celou stránku a stejně bych na nějaké možná ještě
zapomněla. Zapomeňte na názvy, vybírejte očima! Barvy, tvary, velikost, lesk
a zdobení, to je přece to, co nás zajímá.

Až vyberete korálky, musíte ještě nakoupit
pár „čumprdlíků“, abyste náušnice mohly
ozdobit a hlavně je sestavit dohromady.
Náušnicové závěsy, ketlovací nýty a jehly,
kaplíky a kroužky.
Nezapomeňte ani na kleště. Malé ploché kleště na všelijaké to zamačkávání,
přidržování a tvarování. Štípací kleště pro
zkracování drátů a pak ještě kleště kulaté.
Kulaté kleště? Co je to za vynález? No to
jsou takové, které mají čelisti ve tvaru kuželů – zkrátka kulaté. Těmi se stáčejí očka,
aby se korálky daly spojovat k sobě. Mezi
tvořilkami se jim také říká ketlovací.
Nakonec se v obchůdku ještě poohlédněte po řetízcích, silonech, drátcích a třeba
i stužkách.
A hurá do práce!
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Jednoduché
Potřeby:
• 2 korálky
• 2 kaplíky
• 2 ketlovací
nýty
• 2 náušnicové
závěsy

1. Korálek navlečte na ketlovací
nýt, potom navlečte kaplík a nad
kaplíkem stočte očko.

korálkové náusnice

Postup:

2. Připravený korálek s kaplíkem přivěste
přes kroužek na náušnicový závěs.

3. Druhou náušnici pochopitelně vyrobte stejně jako první.
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Kuličkové
Postup:
1. Vezměte si cca 50 cm dlouhý kousek vlasce a 30 korálků.
2. Vytvořte kuličku podle nákresu.

3. Hotovou kuličku připevněte kroužkem
na náušnicový závěs.
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korálkové náusnice

Potřeby na jednu
náušnici:
• 30 korálků
• 50 cm vlasce
0,25 mm
• kroužek
• náušnicový závěs
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