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BE TEENS – BIŻUTERIA Z FRĘDZLAMI
Wiek 8+



Jak zrobić frędzel:

1. Wybierz kolor sznurka. Zawiń go kilkanaście razy wokół plastikowej karty z 
zestawu. Grubość frędzla zależy od tego, ile razy zawiniesz sznurek na kartę. Owiń 
go 150 razy, aby uzyskać ogromny frędzel, 75 razy dla średniego frędzla i 40 razy dla 
małego.

2. Gdy skończysz owijać, odetnij nitkę od szpulki.
Przytrzymaj nitki i przetnij jedną część frędzla.

3. Przełóż nitki frędzla przez kółko lub przez wybrany przez ciebie
dodatek.



4. Weź kawałek nitki i owiń ją 15 razy wokół nici najbliżej kółka.

5. Zakończ zawiązując supeł. Odetnij nadmiar nici.
Wskazówka: możesz użyć innego koloru nici.

6. Podetnij końce frędzla, aby dopasować jego długość. Twój frędzel jest 
gotowy!

Wskazówka: jeśli chcesz zrobić dwukolorowy lub wielobarwny
frędzel, użyj różnych nici naraz. Podziel liczbę zaplatań na
wybrane kolory, np. jeśli chcesz zrobić frędzel dwukolorowy,
zapleć jedną nić 75 razy zamiast 150. 



1. Zrób trzy czerwone frędzle, trzy żółte i trzy pomarańczowe. Załóż 
je na metalową bransoletkę.

2. Podetnij frędzle na długość 2,5 cm.

3. Otwórz dwa kółeczka i załóż na nie złote charmsy.

4. Załóż kółeczka na metalową bransoletkę pomiędzy frędzle. Zamknij
kółeczka.

Twoja bransoletka jest gotowa!



1. Weź niebiesko-zieloną nitkę i zrób z niej średni frędzel. Załóż go na złote kółko.

2. Podetnij frędzel, aby był długości 4 cm.

3. Załóż kółeczko na oba końce łańcuszka.

4. Do jednego z nich dołącz frędzel i
zapięcie.

Twoja bransoletka jest gotowa!



1. Zrób dwa małe ciemnoróżowe frędzle i jeden mały jasnoróżowy. Załóż na nie 
złote kółeczka.

2.  Podetnij frędzle, aby były długości 2,5 cm.

3. Załóż kółeczko na oba końce łańcuszka.

4. Dołącz zapięcie do jednego z kółeczek.



5. Zapnij kółeczka z frędzlami w różne miejsca
łańcuszka.

Twoja bransoletka jest gotowa!

1. Zrób dwa średnie frędzle w kolorze jasnozielonym, dwa 
średnie w kolorze ciemnoniebieskim oraz jeden średni 
dwukolorowy. Następnie przymocuj je do kółeczek na 
agrafce.

2. Przytnij frędzle, aby były długości 2,5 cm każdy.



3. Dodaj charmsy na pierwsze, trzecie i piąte kółeczko na agrafce. 
Zamknij kółeczka.

Twoja przypinka jest gotowa!

1. Zrób cztery małe jasnozielone frędzle, cztery małe fluorescencyjne
różowe oraz dwa małe dwukolorowe. Załóż je na 10 srebrnych 
kółeczek.

2.  Podetnij frędzle, aby były długości 2,5 cm.



3. Załóż frędzle na kółeczka przy kolczykach. Zamknij kółeczka.

4. Zawieś kolczyki na zawieszkach.

Twoje kolczyki są gotowe!

1. Do zrobienia tych kolczyków nie będą potrzebne duże frędzle. Weź 
ciemnoróżową nitkę, jasnoróżową oraz szarą i owiń je wokół karty 50 razy, aby 
stworzyć jeden kolczyk.



2. Przytrzymaj nitki i przetnij jedną część frędzla.
3. Rozłóż nitki na pół, przytrzymując je mocno. Włóż je do
zatrzasku. Poproś dorosłego, aby zamknął mocno zatrzask,
który przytrzyma nici.

4. Otwórz srebrne kółeczko i załóż na nie zawieszkę. Kółeczko dołącz do zatrzasku i 
zamknij je.

5. Powtórz kroki od 1 do 4, aby stworzyć drugi
kolczyk.
6. Przytnij frędzle, aby były jednakowej długości.

Twoje kolczyki są gotowe!



1. Zrób 7 dużych frędzli: jasnozielony, czerwony, fluorescencyjny różowy, jasnoniebieski, żółty, 
pomarańczowy i ciemnoróżowy. Załóż na nie złote kółeczka.

2.  Podetnij frędzle, aby były długości 5 cm.

3. Odłóż frędzle na bok – teraz będziesz wykonywał naszyjnik z łańcuszków różnej długości. Przewlecz 
średnie łańcuszki przez oba końce grubego łańcuszka. Popraw średnie łańcuszki, tak aby gruby łańcuszek 
znajdował się pośrodku.

4. Nawlecz cienki łańcuszek na oba końce średniego. Popraw cienki łańcuszek, aby znajdował się idealnie 
pośrodku.



5. Otwórz dwa złote kółeczka i załóż je na oba końce cienkich łańcuszków. Do jednego kółeczka dołącz 
zapięcie.

6. Umieść frędzle na grubym łańcuszku w regularnych odstępach. Zamknij kółeczka.

Twój naszyjnik jest gotowy!

1. Zrób duży ciemnoróżowy frędzel i dołącz do niego srebrne kółeczko.



2. Złóż na pół mały srebrny łańcuszek. Załóż kółeczko w połowie
łańcuszka i zamknij je.

3. Nawlecz duży srebrny koralik.

4. Otwórz kółeczko i załóż na nie oba końce łańcuszka. Zamknij je.

Twój naszyjnik jest gotowy!

OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci powyżej 8. roku życia. 
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Małe elementy, niebezpieczeństwo 
zadławienia. 
OSTRZEŻENIE! Do użytku pod opieką osoby dorosłej. Obecność ostrych punktów i brzegów. 
ZACHOWAJ OPAKOWANIE NA PRZYSZŁOŚĆ.
Kolory i zawartość mogą się nieznacznie różnić




