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Makrama to znana od starożytności sztuka tworzenia ozdób ze sznurka bez
użycia igły, szydełka czy drutu. Polega na splataniu ze sobą sznurków w
określony sposób, tworząc powtarzające się wzory. Dziś pokażę Wam dwa
podstawowe sploty + węzeł mocujący, które należy opanować, aby przejść
do kolejnego etapu- tworzenia własnej makramy. Początkowo może Wam
wydawać się to bardzo skomplikowane, ale praktyka czyni mistrza. Uważam
także, że jest to doskonałe ćwiczenie rozluźniające i wyciszające, a przy tym
potrafi zająć wiele godzin- czasu akurat w obecnej sytuacji nam nie brakuje.
Powodzenia!

POTRZEBNE RZECZY
1. Gruby sznurek, najlepiej bawełniany.
2. Nożyczki.
3. Ołówek lub kredka, które posłużą nam jako mocowanie
sznurka w ramach ćwiczeń.
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WĘZEŁ MOCUJĄCY
Sznurek wiążący składamy na pół i wsuwamy od góry pod sznurek
mocujący czy też profil drewniany (w naszym przypadku do
ćwiczeń- pod kredkę lub ołówek). Następnie przez utworzoną ze
sznurka pętlę należy przełożyć oba zwisające końce sznurka i
mocno zaciągnąć.

WĘZEŁ PŁASKI
Przymocuj 2 sznurki węzłem mocującym do kredki/ołówka. Przełóż
sznurek z lewej strony nad dwoma sznurkami środkowymi, a
sznurek z prawej strony pod spodem. Sznurki należy odpowiednio
pociągnąć za końce, zaciskając splot. I tak powstaje półwęzeł
płaski/tkacki. Drugi półwęzeł wykonuje się w odwrotnym kierunku,
a w efekcie końcowym uzyskamy węzeł płaski.

WĘZEŁ ŻEBROWY
W makramie obok węzłów płaskich równorzędne miejsce zajmują
węzły
żebrowe,
które
swoim
zewnętrznym
wyglądem
przypominają nawleczone na nitkę koraliki. Węzeł żebrowy nie jest
dosłownie wiązany, lecz raczej nawijany. Węzeł żebrowy wykonuje
się w następujący sposób:
wiążemy go na dwóch sznurkach środkowych, wokół którego
dwukrotnie owijamy sznurek zewnętrzny (lewy lub prawy).

W zależności od rodzaju wiązania węzłów żebrowych, uzyskamy
odmienny efekt końcowy. Najczęściej stosowanymi są węzły
żebrowe poziome oraz skośne. Te pierwsze, można wiązać z lewej
strony na prawą oraz z prawej na lewą. W ten sposób wiążąc, bez
zmieniania sznurka wiodącego, otrzyma się równy pas splotu.
Natomiast węzły żebrowe skośne stosuje się do tworzenia wzorów
geometrycznych, takich jak kwadraty, romby, trójkąty, owale oraz
motywy muszelek, fasolki itp.

