


Научете се как да използвате станче за мъниста! Започнете със съзадаването на гривна с един ред мъниста 
1 Отрежете две части от шнура, малко по-дълги от станчето и ги закрепете в двата му края, използвайки 
клипсовете с форма на сърце 2. 
Отрежете още една част от шнура, но по-дълга от предишните, промушете единия край през ухото на иглата и 
завържете на възел другия край към едно от вече закрепените за стана. Вземете първото мънисто, прокарайте 
иглата през него и го плъзнете до края на шнура 3. 
Промушете иглата под двата шнура, които са прикрепени към станчето 4. Позиционирайте мънистото между 
тях и след това промушете иглата през отвора на мънистото в обратна посока, като се уверите, че е преминала 
през двата закрепени шнура 5. По този начин, мънистото е вече застопорено отгоре и отдолу. Поставете ново 
мънисто, плъзнете го надолу, прокарайте иглата по същия начин под двата шнура, закрепени към станчето, след 
което я промушете през мънистото в обратна посока. Повтаряйте този процес, докато получите низ от мъниста, 
достатъчно дълъг, за да направите гривна 6. 
За да създадете гривна с два реда мъниста, трябва да прикрепите три шнура към станчето. По този начин се 
създават две пространства между нишките, по едно за всяко мънисто, което трябва да се добави. Отрежете три 
части от шнура и ги прикрепете към станчето по вече познатия начин. Отрежете още една част от шнура, по-
дълга от предните три, и завържете на възел единия край към една от вече прикрепените. Промушете другия 
край на шнура през ухото на иглата. Прокарайте иглата през две мъниста и ги плъзнете до края на шнура. След 
това промушете иглата под нишките, затегнете малко и ще видите, че всяко от двете мъниста е застопорено 
в едно от пространствата между нишките. Помогнете си с пръсти, за да позиционирате мънистата правилно. 
След това промушете иглата в обратна посока през двете мъниста, като се уверите, че е преминала през вече 
закрепените нишки. Тогава нанижете на иглата още две мъниста и повторете процеса колкото пъти искате, 
докато не получите гривна с желаната дължина 7.
Когато гривната е готова, извадете иглата от шнура, завържете свободния му край на възел към вече 
закрепените на станчето нишки, след което отрежете излишната част. Освободете краищата на гривната 
като отворите двата клипса. Съединете шнуровете във всеки край на гривната посредством възел, след което 
закрепете към тях закопчалката с форма на сърце 8. 
След като вече знаете как да използвате станчето, можете да увеличите броя на приложените шнурове за 
направата на по-широки гривни. Запомнете, че броят на нишките, закрепени на тъкачния стан, трябва винаги да 
е с един повече от желания брой редове мъниста.






