PŘEKLAD ZADNÍ ČÁSTI OBALU
Hair Pink Lace (sponová krajka) je tradiční umění kde tkaný pruh je vyroben použitím krátkých sloupků.
V minulosti se pro tuto techniku používaly spony do vlasů což přispělo ke vzniku jména.
Pro výrobu větších projektů (např. velkých šál) se spojuje několik jednotlivých pruhu sháčkováním do sebe .
Naše “Hair Pin Lace Tool” obsahuje odstranitelný klip pro výrobu libovolné dlouhých pruhů.
Obrázky
1. Háčkováno technikou krátkých sloupků
2. Po dosazeni délky nasaďte vrchní klip
3. Odstraňte spodní klip a stáhnete pruh opatrně do spodní časti
4.Nasaďte spodní klip zpět (nechte několik řad na postraních drátech) . Odstraňte vrchní klip a pokračujte
v háčkovaní.

PŘEKLAD VNITŘNÍHO NÁVODU
Práce s nástrojem na 2 drátech: (popis k obrázkům na podrobném návodu)
1. Umístěte dva dráty do nástroje. Vzdálenost drátu určuje šíři krajky.
2. Vytvořte oko podle obrázku
3. Navlékněte vytvořené oko na levý drát a přetáhněte přízi kolem pravého drátu (ujistěte se, že uzel směřuje
dovnitř mezi dráty). Umístěte začátek příze (krátký konec) do otvoru označeného na obrázku jako CLIP HOLE.
4. Vpíchněte háček do počátečního oka, nahoďte přízi a protáhněte směrem dolů.
5. Nahoďte znovu a protáhněte přízi skrz.
6.Držte nástroj ve svislé poloze a otočte ve směru hodinových ručiček (Příze je nyní obtočena kolem pravého
drátu)
7. Vpíchněte háček zespodu do vytvořeného oka a protáhněte přízi spodem (postupujte přesně podle ilustrace)
8. Nahoďte přízi a protáhněte oběma oky (krátký sloupek) Opět držte nástroj ve svislé poloze a otočte ve směru
hodinových ručiček o 180 stupňů. OPAKUJTE KROK 6, 7, 8 do dosažení požadované Délky..
9. Ujistěte se, ze háčkované sloupky jsou umístěny přesně v prostřed drátu..
10. Po dokončeni pruhu protáhněte konec příze posledním okem jak ukazuje ilustrace.
Jak postupovat když zaplníte pracovní plochu na drátech
1. Jakmile zaplníte celou délku pracovní plochy nasaďte vrchní klip na nástroj
2. Odstraňte spodní klip a potáhněte pruh opatrně dolu. Dejte pozor, abyste zanechali alespoň 2 nebo 3 oka!
3. Nasaďte spodní klip zpět přes zanechaná oka a odstraňte vrchní klip pro pokračování v práci.

Práce s nástrojem na 3 drátech: (popis k obrázkům na podrobném návodu) doporučeno pro začátečníky
1.Umístěte všechny tři dráty do nástroje (prostřední klip je umístěn v otvoru označeném obrázkem trojúhelníku)
2. Navlékněte vytvořené oko na první dva dráty. Postupujte podle ilustrace.
3. Vpíchněte háček do počátečního oka, nahoďte přízi a protáhněte směrem dolu
4. Držte nástroj ve svislé poloze a otočte ve směru hodinových ručiček o 180 stupňů. OPAKUJTE krok 3 a 4.
Stabilizace háčkované příze
Protáhněte a zajistěte individuální přízi každým okem na postraních drátech před započetím práce (tento postup
sníží zamotávání příze a zabezpečí pruh v místě) pro rovné pruhy
1. Postupujte podle návodu na práci s dvěma dráty

2.Jakmile zaplníte celou délku pracovní plochy nasaďte vrchní klip na nástroj a odstraňte spodní klip a potáhněte
pruh opatrně dolu (Postraní příze nyní přidržuje vaši krajku)
3.Zanechte několik ok na drátech. Nasaďte spodní klip zpět přes zanechaná oka a odstraňte vrchní klip
pro pokračování v práci. Protáhněte a zajistěte individuální přízi okem na prostředním drátu.
Tato technika je používána pro výrobu kruhových výrobků (ozdobné gumičky do vlasu, krajkové věnce, límce ad
d.) Postupujte podle návodu na práci se třemi dráty

Tipy na kombinování pruhů
Vzor kombinace paralelních pruhů
Umístěte dva dokončené pruhy rovnoměrně vedle sebe. Spojujte oka háčkováním. Začněte na konci s přízí. Sháč
kujte oka způsobem uvedeným na ilustraci.
Vzor kombinace pruhů pro vytvoření vlnovkového vzoru
Nabíráním několika ok začnete řetízek. Touto technikou můžete dosáhnout mnoho různých vzorů. Záleží pouze
na tom kolik jednotlivých ok spojíte a kolik místa necháte mezi.

