Tento návod používejte spolu s obrázky v přiložené knížce s anglickým textem.
Obálka
Crazy De Loom
Pro jednoduché, rychlé a zábavné tkaní
Základní pokyny
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Crazydeloom vám poskytuje spoustu možností pro tvorbu velkého množství různých výrobků.
Crazydeloom má nový důmyslný design tkalcovského stavu s rotujícími kolíky, který urychluje tkaní a činí jej velmi jednoduchým. Vytvořte si
cokoli od malých základních předmětů až po velké složité výrobky se zajímavými vzory. Např.tkané peněženky, šátky, pouzdra na telefony a
tablety, náramky, obaly, košíky , prostírání, povlaky na polštáře a další.
BALENÍ OBSAHUJE
Rotující tkalcovský stav, 15 kolíků s integrovanými vodítky, příze
CO DÁLE POTŘEBUJETE
nůžky,

stabilní pracovní plochu
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guide – vodítko

warp – osnova

base – základna

weft – útek

peg – kolík

lever - páčka
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Tkejte předměty libovolné délky až 17 cm široké pomocí jednoho Crazydeloom stavu. Spojte dva nebo více tkalcovských stavů a rychle utkáte širší
předměty beze švů nebo ručního šití
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Složení tkalcovského stavu
1. Otočte páku na jednu stranu a umístěte 15 kolíků do základny. Ujistěte se, že vodítka v horní části kolíků se střídají jako na obrázku – zvětšeno
na straně 6.
Použijte 15 kolíčků, abyste sestavili stav pro výrobek do šíře 17 cm. Chcete-li vytvořit něco méně než 17 cm širokého, stačí použít méně kolíčků.
2. Pro každý kolík změřte a ustřihněte vaše osnovní prameny příze na dvojnásobek délky výrobku, který chcete vyrobit, plus dalších 30 cm.
Příklad: pro 25 cm dlouhý tkaný kus ustřihněte osnovní prameny 80 cm dlouhé (25 cm +25 cm +30 cm= 80 cm).
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3. Umístěte střed každého pramene osnovy do vodítka a lehce jej stáhněte dolů, aby se zajistil. Uspořádejte osnovní prameny tak, aby jejich konce
směřovaly na stranu páčky.
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Tkaní • plnění tkalcovského stavu
4a. Uchopte pramen útku u horní části kolíčků a na obou koncích napněte.
4b. Umístěte útek do lichých vodítek.
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5. Potom stáhněte útek středem kolíkových vodítek dolů.
6. Otočte páčku na druhou stranu.
Všimněte si, že vodítka kolíků se otáčí tak, že povede útek na druhou stranu kolíků.
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7. Uchopte pramen útku u horní části kolíků a napněte jej. Umístěte útek mezi sudá vodítka
8. Protáhněte vodítky dolů.
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9. Přitáhněte osnovu k 1. kolíku: Držte kolík a pomalu táhněte osnovu, dokud se lehce nedotkne kolíku. Netahejte příliš, abyste nezpůsobili ohnutí
kolíku.
Důležité: nedotahejte útek příliš pevně mezi kolíky. Přílišné zatažení způsobí, že se kolíky ohnou.
10. Pokračujte v opakování kroků 6-9. Jakmile se kolíky začnou zaplňovat, jednoduše zatlačte útek směrem dolů k základně a utáhněte vazbu.
Jakmile útek zakryje kolíky asi 10 – 12,5 cm, pokračujte krokem 11.
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Tkaní • posouvání tkané části
(U úpletů kratších než 12 cm pokračujte k dokončení na straně 13)
11. Začněte na jednom konci a vytáhněte jeden kolík (spolu s jeho osnovním pramenem) až na doraz z tkané části.
12. Umístěte kolík (s osnovou stále ve vedení) zpět do základny.
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13. Opakujte s každým kolíkem a položte tkanou část na základnu kolíků.
Ověřte, že vodítka kolíku mají alternativní směry a každé vodítko má připojený pramen osnovy.
14. Pokračujte v tkaní a postupování, abyste dosáhli požadované délky. Potom vytáhněte všechny kolíky a odstraňte osnovu z vodítek.
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Dokončení
15. Urovnejte tkanou část, ujistěte se, že je útek tlačen k sobě tak pevně, jak je požadováno, a že osnovní prameny jsou napnuté. V závislosti na
tom, co děláte, existují různé způsoby, jak postupovat
a. vázané konce: plochý předmět, jako je šátek, prostírání nebo potítko.
- svažte prameny z různých osnov a zastřihněte je na požadovanou délku.
b. vázaný šev: trubice, jako je zahřívač na ruce nebo začátek kabelky nebo pouzdra.
- Přeložte výrobek na polovinu, spojte protilehlé osnovní prameny dohromady a zastřihněte na požadovanou délku.
c. šitý šev: pro pouzdra, tašky nebo kabelky.
- Otočte výrobek naruby a jehlou a nití sešijte podél rubové strany výrobku. Potom otočte výrobek lícovou stranou navrch.
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Tipy
- Můžete použít více než jeden útkový provaz najednou k ještě rychlejšímu tkaní a útky mohou být různých barev a materiálů.
- Výrobky, které si zapínáte a odepínáte (náramky, zahřívače rukou nebo manžety na boty), můžete zakončovat přišitím knoflíků, zipů nebo stehů
elastickou šňůru.
- U peněženek použijte některý ze stejných materiálů k uháčkování popruhu a poté jej zastrčte do horní části kabelky.
- Doplňte své výtvory bambulemi, střapci nebo přívěšky.
- Experimentujte s tkacími a vyšívacími nitěmi nebo recyklovanými materiály, jako jsou tenké proužky starých triček nebo plastových sáčků.

