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Instrukcja: Extrano Peyote
Patterns - Apple Blossom PDF
Cena brutto

10,00 zł

Cena netto

8,13 zł

Numer katalogowy

EX-IWAB-PDF

Opis produktu
WERSJA PDF
Wzór na ścieg pojedynczy peyote - na wyjątkową bransoletę Apple Blossom zaprojektowaną przez Extrano!
Inaczej niż w typowych kursach znajdą tu Państwo czytelny schemat graficzny, listę oryginalnych kolorów ( z ilością
koralików), opis słowny ( rząd po rzędzie ) jakiej sekwencji koralików trzeba użyć, aby uzyskać w efekcie końcowym śliczny
wzór płaskiej bransolety.
Wzór nie zawiera szczegółowej instrukcji ściegu peyote.
Rozmiary: 48mm x 176 mm (długość bransoletki można dowolnie zmodyfikować odejmując lub dodając rzędy koralików na
końcu). Podane rozmiary bransoletki dotyczą przedmiotu wykonanego z Toho Treasure. Rekomenduje się wykorzystywanie
koralików cylindrycznych do wszelkich wzorów peyote, choć możliwe jest równiez wykonanie wzoru przy użyciu zwykłych
koralików round.
Zestaw kolorów jest opcjonalny, można użyć innych kolorów.

Uwaga! Instrukcja nie zawiera sposobu wykonania zapięcia - tylko schemat wzoru bransolety! Jako zapięcie można użyć np
guzik i koralikową pętelkę, koralikowe zapięcie toggle czy dowolne zapięcie metalowe.
Razem z plikiem PDF otrzymają Państwo plik JPG w większej rozdzielczości aby wygodniej odczytać układ.

Materiały niezbędne do wykonania projektu można nabyć w beading.pl! Życzymy miłego wyplatania! :)

Potrzebne materiały:
• koraliki Toho Treasures lub można użyć koralików w rozmiarze 11o ale muszą być jak najrówniejsze!

Ilości i przykładowe kolory:
Kolor 1: - 49 Opaque Jet , 963 sztuk (ok. 5 g)
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Kolor
g)
Kolor
Kolor
Kolor

2: - Y183 HYBRID Opaque - Ultra Luster Green lub Y184 HYBRID Luster - Opaque Rose - Gold Topaz, liczba: 590 (ok. 3
3: - 741 Copper-Lined Alabaster, liczba: 848 (ok. 4 g)
4: - 147 Ceylon Lt Ivory, liczba: 790 (ok. 4 g)
5: - 121 Opaque-Lustered White, liczba: 409 (ok. 5 g)

• nić nylonowa do plecionek
• igła do koralików ( rozmiar 12 ),

Ilość stron: 6 ; Wielkość pliku: 0,5MB; Możliwość druku: Tak

Zakupiona instrukcja zostanie wysłana na podany w trakcie rejestracji adres mailowy ( wysyłka w dniu zaksięgowania opłaty ).
Jeśli w ciągu 24h plik nie pojawi się w Państwa skrzynce mailowej - proszę sprawdzić zakładkę Spam lub Kosz. Jeśli nadal się
nie pojawi - proszę o kontakt - wyślemy plik ponownie.
Copyright 2014 by Extrano
Instrukcja ta jest sprzedawana bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek inny użytek komercyjny. Nie może być kopiowana i
rozpowszechniana bez zgody Beading.pl. Jeśli Państwo wykonają projekt z tej instrukcji - bardzo prosimy o podanie Extrano
jako autora wzoru.
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