
 

Браслети дружби 

 

А. ВМІСТ 

1 колесо дружби, 1 інструмент для плетіння паракордом, 6 котушок ниток, 6 шматків паракорду, 2 шматки тонкого 

шнура, 2 пряжки, 2 присоски, 1 упаковка з клеєм, клейка стрічка і докладні інструкції. (Потрібна пара ножиць, але 

не входять до комплекту. При використанні ножиць потрібен нагляд дорослих). Вмісту досить, щоб зробити 9 

кольорових браслетів двох різних стилів - 5 браслетів дружби і 4 паракордових браслета. Для кожного стилю 

необхідний спеціальний інструмент для плетіння. Слідуйте інструкціям нижче і зробіть ваші прекрасні браслети. 

(підписи до малюнків) 

 

Колесо дружби  Інструмент для плетіння паракордових браслетів 

Початок 

Покажчик кольору нитки 

Малюнок 

Прорізи - вставляйте  

червону нитку там, 

де ви бачите  

червоні точки 

 

 

Б. БРАСЛЕТ ДРУЖБИ 

Колесо дружби розроблено, щоб допомогти вам створити власні браслети дружби. Воно показує вам, якого 

кольору нитка потрібна для цього браслета. Для завершення браслета необхідні всі 16 пасом ниток для вишивання. 

Нижче показано, як зробити браслет дружби у формі сердечка. Ви можете обрати будь-який із 4 малюнків і 

використовувати ті ж техніки для виготовлення браслетів з іншими малюнками. 

1. Наріжте 10 пасом червоних і 6 пасом помаранчевих ниток по 50 см кожне. Зберіть усі кінці пасом разом і зробіть 

вузол, потім розділіть всі нитки наполовину. Помістіть олівець між половинами, зберіть половини разом і зав'яжіть 

вузол на всьому пучку ниток знову. Це створює петлю з вузлами для вашого браслета.  

2. Прикріпіть кінець нитки з вузлами до центру колеса дружби. На колесі дружби вказано ряд кольорових 

пелюсток, які визначають, як ви повинні обплітати нитки для кожної картинки. Протягуйте кожне пасмо в проріз 

пелюстки співпадаючого кольору. Ваше кольорове колесо має виглядати, як на зображенні зліва. Це простіше 

простого! Тепер ви готові, щоб почати плетіння.  

3а. Відчепіть нитку від початкової прорізі, перемістіть її вниз, до нижнього краю колеса, і зачепіть нитку в прорізі на 

правій стороні пелюстки. Ви помітите, що нитка створює групу з трьох. 

3б. Відчепіть нитку на лівій групі і вставте її назад в ліву прорізь з одним пасмом ниток зверху. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. НЕ 

для дітей віком до 3 років. 

 

Регульоване плече - числа вказують довжину кінцевого 
браслета. 

Присоски - легко закріплюють інструмент на будь-якій 
гладкій поверхні. 

Гачок для шнура - для виготовлення тонких паракордових 
браслетів. 

Щілина для пряжки - для виготовлення товстих 
паракордових браслетів. 



4. Поверніть колесо проти годинникової стрілки і повторіть крок 3. Пам'ятайте, що потрібно повертати ваше колесо 

проти годинникової стрілки після кожного повторення. Коли у вас закінчується нитка для плетіння, це означає, що 

пора закінчувати ваш браслет дружби. Просто відчепіть всі ваші нитки з прорізів, і зберіть їх разом, щоб зробити 

вузол. Акуратно відріжте кінці. Ваш браслет готовий, і його можна надіти. 

Зауваження: Зображення сердечок і ромбів вже надруковані на колесі. Якщо ви хочете використати зображення 

квітів або смужок, просто приклейте шаблон на верхню частину вашого колеса декількома шматочками 

двосторонньої клейкої стрічки, перш, ніж ви почнете.  

(підписи на малюнках) 

         Малюнок 

         Двостороння  

         клейка стрічка 

2 

       Петля 

       з вузлами 

3 Початкова прорізь 

 

4 Повертайте колесо проти годинникової стрілки 

 

  Повертайте колесо проти годинникової стрілки 

В. БРАСЛЕТИ ДРУЖБИ - МАЛЮНКИ 

* Ви можете також створити свою власну колірну схему. 

Квіти (1 червона нитка, 6 рожевих, 9 жовтих) 

Сердечка (10 червоних, 6 помаранчевих) 

Ромбики (12 синіх, 4 зелених) 

Смужки (4 синіх, 4 червоних, 4 зелених, 4 жовтих) 

Г. ПАРАКОРДОВИЙ БРАСЛЕТ 

Ви можете зробити два паракордових браслети різної товщини. Для тонкого паракордового браслета потрібен 

один тонкий шнур і 1 паракорд, тоді як для товстого браслета потрібно 2 паракордових шнура і пара пряжок. 

1. Зберіть інструмент для плетіння паракордового браслета, зсунувши дві половинки разом і вставивши присоски. 

Налаштуйте інструмент, щоб довжина браслета відповідала розміру вашого зап'ястя, і закріпіть його на плоскій 

поверхні за допомогою присосок. Щоб зробити тонкий паракордовий браслет, візьміть тонкий шнур і прив'яжіть 

його до інструменту, як показано. 

2. Це буде виглядати так. Переконайтеся, що шнур правильно натягнутий. 



3. Оберіть паракорд і натягніть його під тонким шнуром, щоб утворилася горизонтальна лінія. Переконайтеся, що 

центр паракорда знаходиться під тонким шнуром. Помістіть його на відстані 1,5 см від верхнього кінця тонкого 

шнура. 

4. Помістіть правий кінець паракордового шнура поверх тонкого шнура і під лівим кордом. Зробіть петлю, 

пропустивши лівий кінець паракорда під тонким шнуром і поверх правого боку петлі. Зліва буде зроблений вузол. 

Затягніть і закріпіть вузол на місце. 

5. Повторіть попередні дії, але в зворотному порядку. Протягніть ліву частину паракорду поверх тонкого шнура і під 

правою частиною паракорду. Зробіть петлю, простягнувши правий кінець паракорду під тонким шнуром і поверх 

лівої частини. Справа буде зав'язаний вузол. 

6. Повторюйте кроки 4 і 5 до тих пір, поки довжина браслета не стане відповідати розміру вашого зап'ястя. Ви 

можете відчіплювати його від інструменту, щоб перевіряти довжину браслета, і розв'язувати нижній вузол на 

тонкому шнурі для регулювання. 

7. Залиште 1 см від кінця останнього вузла паракорду. Відріжте надлишки на кінцях тонкого шнура і паракорду. 

8. Нанесіть трохи клею на відрізані кінці, щоб вони не обтріпалися. Клей стане прозорим після висихання. Якщо 

клей утворює гострі кінці після висихання, обріжте їх. Вітаємо! Ви закінчили виготовлення вашого тонкого 

паракордового браслета! 

9. Щоб зробити товстий паракордовий браслет, оберіть два паракорди. З'єднайте два шнура, зав'язавши вузол на 

кінцях, і обріжте надлишки. Помістіть пряжку горілиць і протягніть два вільних кінця шнура через кінець пряжки. 

Перемістіть пряжку вниз, ближче до вузла, утворюючи петлю. Протягніть вільні кінці через петлю і міцно затягніть. 

10. Налаштуйте інструмент для плетіння відповідно до розміру вашого зап'ястя. Закріпіть пряжку з прив'язаними 

шнурами до нижньої щілини інструменту для плетіння. Візьміть іншу пряжку і прикріпіть її до верхньої щілини. 

Протягніть два вільних кінця шнура через верхню пряжку. Переконайтеся, що шнури між пряжками залишаються 

прямими. 

11. Дотримуйтесь кроків 4-5, щоб продовжити плетіння. 

12. Ви можете зупинити плетіння, коли ви досягнете другої пряжки. Відріжте надлишки кінців і нанесіть трохи 

клею, щоб зафіксувати їх на місці. Ваш товстий паракордовий браслет зроблений! 

 
 
 
Питання і коментарі 

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є 
коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не 
соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви також 
можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: 
www.afk.ua 


