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SCHEMATY NA BRANSOLETY OPARTE NA BAZACH NUNN 60 mm 
wykonane z koralików Toho w technice beading 

 

 

 

 

OPRACOWANIE: 

Agnieszka Zielińska Thila 
www.THila-art.blogspot.com 

 

 

 

 

 

http://thila-art.blogspot.com/
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Do wykonania bransoletek potrzebne nam będą: 

 bazy Nunn 60mm 

 nić monofilowa NC005  

 igła do koralików MG003 

 nożyczki 

 koraliki Toho – rodzaj podany przy każdej z baz 

 

 

 

 

 

 

 

Bazy bransolet Nunn 60mm oplatamy najczęściej ściegiem peyote nieparzystym. 

Ja robię to w taki sposób, jak na poniższym schemacie ;) 
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Bransolety można także opleść stosując ścieg square stitch. Wówczas wykonujemy oplot 

wedle poniższego schematu (mam nadzieję, że będzie on dla Was dostatecznie czytelny). 

Akurat w wypadku tego ściegu, nie ma znaczenia czy w kolumnie mamy parzystą, czy 

nieparzystą ilość koralików. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kilku bazach można zastosować także ścieg peyote parzysty, który jest dożo prostszy w 

wykonaniu. Można także część ozdobną bransolety utkać na krośnie, jednak nie polecam tej 

metody, gdyż po nałożeniu części utkanej na bazę - dość trudno jest ukryć nici osnowy. 
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Baza NU133 (3,20 mm) 

Pixele 

 

 
 

Technika: ścieg square stitch  

Szerokość powierzchni roboczej: 1 rząd 

 

Koraliki: Toho Cube 1,5 mm; 3 kolory: 

TC013 Cube opaque pepper red 1,5mm  

TC016 Cube opaque lavender 1,5mm  

TC005 Cube opaque oxblood 3mm  

 

 

 

Poniżej schemat opisujący kolejno umieszczane kolory. 
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Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU133: 

1x Toho Round 11/0, 

1x Toho Cube 1,5 mm, 

1x Toho Hex 11/0 – pod warunkiem, że nawleczemy je otworami wzdłuż rantu, 

1x Toho Treasure 12/0 – pod warunkiem, że nawleczemy je otworami wzdłuż rantu bransolety 

 

 

 
 

 
 
Próbka z Toho Hex 11/0     Próbka z Toho Treasure 12/0 
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Baza NU134 (5,20 mm) 

Koraliki Toho Round 15/0 ułożone w pagony 

 

 
 

Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 3 rzędy 

 

Koraliki: Toho 15/0; 10 kolorów: 

TR140 Toho round opaque-lustered lt beige 15/0  

TR153 Toho round bronze 15/0  

TR356 Toho round opaque turquoise 15/0  

TR148 Toho round silver-lined frosted teal 15/0  

TR291 Toho round transparent-frosted teal 15/0  

TR330 Toho round higher-metallic june bug 15/0  

TR139 Toho round silver-lined olivine 15/0  

TR152 Toho round metallic hematite 15/0  

TR327 Toho round metallic cosmos 15/0  

TR332 Toho round higher-metallic purple/green iris 15/0  

 

 

Poniżej umieściłam schemat opisujący kolejno umieszczane kolory. 

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żebyście mieszały kolory wedle własnego uznania ;) 
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Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU134: 

3x Toho Round 15/0, 

2x Toho Round 11/0,  

2 x Toho Hex 11/0 – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

2x Toho Cube 1,5 mm – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

 
 

 
 
Próbka z Toho Cube 1,5 mm    Próbka z Toho Hex 11/0 

 
 
  
Próbka z Toho Treasure 12/0 
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Baza NU135 (6,20 mm) 

 Tęcza z koralików Toho Round 11/0 
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Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 3 rzędy 

 

Zasada wszywania poszczególnych kolorów koralików: 

 

 

 

Poniżej umieściłam schemat opisujący kolejno umieszczane kolory. 

 

Koraliki: Toho 11/0; 46 kolorów: 

TR039 Toho round silver-lined milky pomegranate 11/0  

TR197 Toho round metallic dark bronze 11/0  

TR028 Toho round silver-lined mauve 11/0  

TR401 Toho round luminous lt sapphire/neon pink lined 11/0  

TR308 Toho round permanent finish - matte galvanize pink lilac 11/0  

TR217 Toho round opaque-lustered cherry 11/0  

TR081 Toho round frosted lt siam ruby 11/0  

TR367 Toho round luminous neon salmon 11/0  

TR248 Toho round permanent finish - matte galvanize saffron 11/0  

TR038 Toho round silver-lined milky grapefruit 11/0  

TR366 Toho round luminous neon orange 11/0  

TR222 Toho round inside-color jonquil/burnt orange lined 11/0  

TR076 Toho round frosted dark topaz 11/0  

TR223 Toho round inside-color jonquil/apricot lined 11/0  

TR209 Toho round ceylon peach cobler 11/0  

TR036 Toho round silver-lined milky lt topaz 11/0  

TR257 Toho round hybrid opaque luster picasso 11/0  

TR107 Toho round frosted gold-lined crystal 11/0  

TR253 Toho round permanent finish - galvanize rose gold 11/0  

TR351 Toho round opaque-pastel-frosted apricot 11/0  

TR114 Toho round inside-color rainbow crystal apricot lined 11/0  

TR094 Toho round frosted rosaline 11/0  

TR031 Toho round silver-lined milky white 11/0  

TR207 Toho round ceylon lt ivory 11/0  

TR177 Toho round copper lined alabaster 11/0  

TR170 Toho round opaque frosted lavender 11/0  

TR288 Toho round transparent-frosted sugar plum 11/0  

TR303 Toho round higher-metallic grape 11/0  

TR225 Toho round inside-color crystal/grape lined 11/0  

TR012 Toho round silver-lined amethyst 11/0  

TR232 Toho round gold-lined black diamond 11/0  

TR091 Toho round frosted black diamond 11/0  

TR092 Toho round frosted gray 11/0  

TR394 Toho round transparent-frosted lt gray 11/0  

TR032 Toho round silver-lined milky montana blue 11/0  

TR097 Toho round frosted sapphire 11/0  

TR077 Toho round frosted aquamarine 11/0  

TR103 Toho round frosted rainbow teal 11/0  

TR295 Toho round ceylon lt sea green 11/0  

TR192 Toho round inside-color rainbow lt sapphire/opaque teal lined 11/0  

TR106 Toho round frosted gold-lined aqua 11/0  

TR101 Toho round frosted olivine-pink lined 11/0  

TR193 Toho round matte-color dark olive 11/0  
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TR196 Toho round metallic iris brown 11/0  

TR251 Toho round matte-color dark copper 11/0  

TR108 Toho round frosted gold-lined black diamond 11/0  

ponownie TR039 Toho round silver-lined milky pomegranate 11/0  

ponownie TR197 Toho round metallic dark bronze 11/0 (jeden koralik) 

 

 

Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU135: 

3x Toho Round 11/0, 

3x Toho Treasure 12/0, 

2x Toho Triangle 11/0, 

można też stosować wersje mieszane: 

2x Toho Round 15/0 + 1x Hex 11/0, lub Cube 1,5 mm, lub Triangle 11/0, jednak należy 

uważać, czy wybrany przez nas kolor z koralików Hex, Cube lub Triangle – jest dostatecznie 

równy 

 
 

 
Próbka z Toho Triangle 11/0    Próbka z Toho Treasure 12/0 

 

 
Próbka z Toho Round 15/0 + Triangle 11/0, 

Toho Round 15/0 + Cube 1,5 mm  
oraz Toho Round 15/0 + Hex 11/0 
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Baza NU136 (7,20 mm) 

Etno elegancja 

 
 

 

Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 3 rzędy 

 

Koraliki: Toho Round 11/0 i Toho Triangle 11/0: 

TG006 Toho triangle inside-color crystal gold lined 11/0  

 Toho triangle metallic iris purple 11/0 

TR172 Toho round bronze 11/0  

 

 

 

Koraliki wszywamy wedle poniższego schematu. 

 

 

 

Koraliki Toho Round 11/0 umieszczamy naprzemiennie z Toho Triangle 11/0, w taki sposób, aby 

Toho Round 11/0 stanowiły górny i dolny rant. 

Toho Triangle 11/0 wszywamy stosując raz ciemny, raz jasny odcień 
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Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU136: 

4x Toho Round 15/0, 

3x Toho Cube 1,5 mm 

4x Toho Treasure 12/0, 

można też stosować wersje mieszane: 

2x Toho Round 15/0 + 2x Toho Round 11/0, 

2x Toho Round 11/0 + 1x Toho Hex 11/0 (lub Cube 1,5 mm, lub Triangle 11/0) 

jednak należy uważać, czy wybrany przez nas kolor z koralików Hex, Cube lub Triangle – jest 

dostatecznie równy 

 

 
 
Próbka z Toho Cube 1,5 mm    Próbka z Toho Round 15/0 

 
 

 
Próbka z Toho Round 11/0 + Cube 1,5 mm   
oraz Toho Round 11/0 + Hex 11/0   Próbka z Toho Round 11/0 + Round 15/0 
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Baza NU137 (8,20 mm) 

Delikatna z koralików Toho Round 15/0 
 

 
Technika: ścieg peyote nieparzysty  

Szerokość powierzchni roboczej: 5 rzędów 

 

 

Koraliki: Toho 15/0; 13 kolorów: 

TR140 Toho round opaque-lustered lt beige 15/0  

TR153 Toho round bronze 15/0 (złoty ciemny) 

TR141 Toho round opaque-lustered dark beige 15/0   

TR357 Toho round ceylon snowflake 15/0  

TR243 Toho round silver-lined crystal 15/0  

TR147 Toho round silver-lined frosted crystal 15/0  

TR284 Toho round matte-color dark copper 15/0  

TR322 Toho round opaque lt beige 15/0  

TR150 Toho round gold-lined rainbow crystal 15/0  

TR203 Toho round metallic iris brown 15/0  

TR402 Toho round transparent-frosted crystal 15/0 (białe szronione) 

 Toho round permanent finish - galvanize starlight 15/0 określone na schemacie jako 

 „STARLIGHT” 

TR244 Toho round opaque-lustered white 15/0  
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Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU137: 

5x Toho Round 15/0, 

5x Toho Treasure 12/0, 

4x Toho Round 11/0, 

można też stosować wersje mieszane: 

2x Toho Round 15/0 + 2x Toho Triangle 11/0 (lub Cube 1,5 mm, lub Hex 11/0) jednak należy 

uważać, czy wybrany przez nas kolor z koralików Hex, Cube lub Triangle – jest dostatecznie 

równy 

 

 

 
Próbka z Toho Treasure 12/0   Próbka z Toho Round 11/0 

 

 
 
Próbka z Toho Round 15/0 + Cube 1,5 mm,   
z Toho Round 15/0 + Hex 11/0, 

z Toho Round 15/0 + Triangle 11/0 
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Baza NU138 (9,20 mm) 

Patchwork z koralików Treasure 

 
 

 

 

Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 5 rzędów 

 

Koraliki: Toho Treasure 12/0; 13 kolorów: 

TT018 Treasure silver-lined crystal 12/0  

TT025 Treasure opaque-lustered lt beige 12/0  

TT017 Treasure transparent black diamond 12/0  

TT022 Treasure opaque gray 12/0  

TT001 Treasure opaque-frosted jet 12/0  

TT005 Treasure opaque jet 12/0  

TT023 Treasure metallic iris brown 12/0  

TT024 Treasure metallic cosmos 12/0  

TT013 Treasure metallic gun metal 12/0  

TT014 Treasure silver-lined amethyst 12/0  

TT026 Treasure opaque-lustered mint green 12/0  

TT027 Treasure opaque-lustered turquoise 12/0  

TT002 Treasure copper-lined peridot 12/0  

 

 

Poniżej umieściłam schemat opisujący kolejno umieszczane kolory. 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 



 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 
Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU138: 

6x Toho Round 15/0, 

5x Toho Treasure 12/0, 

4x Toho Cube 1,5 mm – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

można też stosować wersje mieszane: 

3x Toho Round 15/0 + 2x Toho Round 11/0 

2x Toho Round 11/0 + 2x Toho Cube 1,5 mm (lub Toho Triangle 11/0, lub Hex 11/0) jednak 

należy uważać, czy wybrany przez nas kolor z koralików Hex, Cube lub Triangle – jest 

dostatecznie równy 

 

 

 
 
Próbka z Toho Cube 1,5 mm   Próbka z Toho Round 15/0 

 
 
Próbka z Toho Round 11/0 + Triangle 11/0,  
z Toho Round 11/0 + Hex 11/0, 
z Toho Round 11/0 + Cube 1,5 mm   Próbka z Toho Round 11/0 + Round 15/0 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

Baza NU139 (10,20 mm) 

Patchwork z koralików Toho Round 15/0 
 
Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 7 rzędów 

 

Koraliki: Toho Round 15/0; 24 kolory: 

TR243 Toho round silver-lined crystal 15/0  

TR357 Toho round ceylon snowflake 15/0  

TR147 Toho round silver-lined frosted crystal 15/0  

TR402 Toho round transparent-frosted crystal 15/0  

TR244 Toho round opaque-lustered white 15/0  

TR359 Toho round ceylon lt ivory 15/0  

TR322 Toho round opaque lt beige 15/0  

TR140 Toho round opaque-lustered lt beige 15/0  

TR141 Toho round opaque-lustered dark beige 15/0  

TR150 Toho round gold-lined rainbow crystal 15/0  

TR131 Toho round silver-lined roseline 15/0  

TR323 Toho round opaque lavender 15/0  

TR136 Toho round silver-lined tanzanite 15/0  

TR405 Toho round transparent-frosted lt amethyst 15/0  

TR328 Toho round higher-metallic grape 15/0  

TR137 Toho round silver-lined amethyst 15/0  

TR332 Toho round higher-metallic purple/green iris 15/0  

TR155 Toho round permanent finish - galvanize starlight 15/0  

TR153 Toho round bronze 15/0  

TR284 Toho round matte-color dark copper 15/0  

TR151 Toho round metallic - amethyst gun metal 15/0  

TR203 Toho round metallic iris brown 15/0  

TR292 Toho round silver-lined gray 15/0  

TR283 Toho round matte-color opaque gray 15/0 

http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?cPath=786_787_796_799&products_id=19121
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=15301
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=18138
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14887
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=18877
http://www.swiatkoralikow2.pl/advanced_search_result.php?keywords=tr244&x=0&y=0
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=18140
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=16692
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14880
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14881
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14890
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14871
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=16693
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14876
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=18879
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=17465
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14877
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=17469
http://www.swiatkoralikow2.pl/advanced_search_result.php?keywords=tr155&x=0&y=0
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14893
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=15521
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=14891
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=15132
http://www.swiatkoralikow2.pl/advanced_search_result.php?keywords=tr292&x=0&y=0
http://www.swiatkoralikow2.pl/product_info.php?products_id=15520


 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 



 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU139: 

7x Toho Round 15/0, 

5x Toho Round 11/0, 

6x Toho Treasure 12/0, 

5x Toho Cube 1,5 mm – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

można też stosować wersje mieszane: 

3x Toho Round 11/0 + 2x Toho Cube 1,5 mm lub Toho Hex 11/0, jednak należy uważać, czy 

wybrany przez nas kolor z koralików Hex lub Cube – jest dostatecznie równy 

3x Toho Round 15/0 + 3x Toho Treasure 12/0 

 
Próbka z Toho Round 11/0   Próbka z Toho Treasure 12/0 

 

 

Próbka z Toho Cube 1,5 mm    Próbka z Toho Round 15/0 + Treasure 12/0  

 
Próbka z Toho Round 11/0 + Cube 1,5 mm 
i z Toho Round 11/0 + Hex 11/0 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

Baza NU140 (20,00 mm) 

Krata z Toho Treasure 

 
Technika: ścieg square stitch  

Szerokość powierzchni roboczej: 13 rzędów 

 

Koraliki: Toho Treasure 12/0; 5 kolorów: 

TT025 Treasure opaque-lustered lt beige 12/0 

TT027 Treasure opaque-lustered turquoise 12/0 

TT020 Treasure opaque cherry 12/0  

TT010 Treasure opaque trans-rainbow lt siam ruby 12/0  

TT022 Treasure opaque gray 12/0  

 

Poniżej schemat opisujący kolejno umieszczane kolory. Aby był lepiej czytelny – zamieniłam 

kolor pomarańczowy na fuksję. 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 

Powyższy schemat powtarzamy 5 razy, a następnie zszywamy oba końce ze sobą. 

 

 
Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU140: 

16x Toho Round 15/0, 

11x Toho Round 11/0, 

13x Toho Treasure 12/0, 

9x Toho Cube 1,5 mm – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

8x Toho Triangle 11/0 – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

8x Toho Hex 11/0 – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

można też stosować wersje mieszane: 

4x Toho Triangle 11/0 + 5x Toho Cube 1,5 mm (uwaga, gdyż niektóre kolory z tych koralików 

są zbyt mało równe) 

5x Toho Cube 1,5 mm + 5x Toho Hex 11/0 (uwaga, gdyż niektóre kolory z tych koralików są 

zbyt mało równe) 

 

Próbka z Toho Cube 1,5 mm + Triangle Próbka z Toho Cube 1,5 mm + Hex 11/0 

 

Próbka z Toho Triangle 11/0    
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

Baza NU141 (30,00 mm) 

Etniczny patchwork 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 
Technika: ścieg peyote nieparzysty 

Szerokość powierzchni roboczej: 23 rzędy 

 

Koraliki: Toho Round 15/0; 34 kolory: 

TR357 Toho round ceylon snowflake 15/0  

TR147 Toho round silver-lined frosted crystal 15/0  

TR243 Toho round silver-lined crystal 15/0  

TR359 Toho round ceylon lt ivory 15/0  

TR322 Toho round opaque lt beige 15/0  

TR150 Toho round gold-lined rainbow crystal 15/0  

TR140 Toho round opaque-lustered lt beige 15/0  

TR141 Toho round opaque-lustered dark beige 15/0  

TR131 Toho round silver-lined roseline 15/0  

 Toho round copper lined alabaster 15/0  

TR323 Toho round opaque lavender 15/0  

TR136 Toho round silver-lined tanzanite 15/0  

TR405 Toho round transparent-frosted lt amethyst 15/0  

TR137 Toho round silver-lined amethyst 15/0 

 Toho round metallic amethyst 15/0  

TR144 Toho round opaque oxblood 15/0  

 Toho round silver-lined milky pomegranate 15/0  

TR332 Toho round higher-metallic purple/green iris 15/0  

TR328 Toho round higher-metallic grape 15/0  

TR143 Toho round opaque navy blue 15/0  

 Toho round trans-rainbow cobalt 15/0  

TR290 Toho round transparent-frosted cobalt 15/0  

TR327 Toho round metallic cosmos 15/0  

TR151 Toho round metallic - amethyst gun metal 15/0  

TR331 Toho round higher-metallic iris olivine 15/0  

TR326 Toho round metallic iris green/brown 15/0  

TR139 Toho round silver-lined olivine 15/0  

TR330 Toho round higher-metallic june bug 15/0  

TR291 Toho round transparent-frosted teal 15/0  

TR356 Toho round opaque turquoise 15/0  

TR148 Toho round silver-lined frosted teal 15/0  

TR320 Toho round opaque sour apple 15/0  

TR319 Toho round opaque dandelion 15/0  

TR284 Toho round matte-color dark copper 15/0  
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 



 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

 
 

Typy koralików i ich ilości pasujące do szerokości bazy NU141: 

23x Toho Round 15/0, 

17x Toho Round 11/0, 

21x Toho Treasure 12/0, 

15x Toho Cube 1,5 mm – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

12x Toho Triangle 11/0 – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

14x Toho Hex 11/0 – uwaga, niektóre kolory są zbyt mało równe, 

można też stosować wersje mieszane, jak na przykład: 

6x Toho Cube 1,5 mm + 3x Toho Triangle 11/0 + 4x Toho Hex 11/0 + 2x Toho Round 11/0 

(uwaga, gdyż niektóre kolory z koralików Hex, Cube i Triangle są zbyt mało równe) 

3x Toho Cube 1,5 mm + 2x Toho Hex 11/0 + 4x Toho Triangle 11/0 + 6x Toho Round 11/0 

(uwaga, gdyż niektóre kolory z tych koralików Hex, Cube i Triangle są zbyt mało równe) 

 

 

Próbka z Toho Hex 11/0    Próbka z Toho Round 11/0 

 

 
Próbka z 6x Toho Cube 1,5 mm + 3x Triangle  Próbka z 3x Toho Cube 1,5 mm + 2x Hex  
+ 4x Hex 11/0 + 2x Toho Round 11/0  + 4x Triangle + 6x Toho Round 11/0 

 

 

 

 
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłego koralikowania! :) 

 

 

Jeżeli nasz tutorial pomógł Państwu w wykonaniu bransoletek na bazach Nunn 60mm 

- proszę, wspomnijcie o nas. 
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 Tutorial bez licencji na odsprzedaż lub jakikolwiek użytek komercyjny. Treść i zdjęcia tworzą integralną całość. 
Tutorial nie może być kopiowany i rozpowszechniany bez naszej zgody.  

Mini przewodnik po bazach Nunn 
 

Bransoletki Nunn w 

3 rozmiarach (60mm, 65mm i 70mm) 

5 kolorach (ciemne srebro, złoto, różowe złoto, czarne, srebro) 

9 rozmiarach wewnętrznych rowka (3,2  5,2  6,2  7,2  8,2  9,2  10,2  20  30 mm) 

 
Do nabycia   

Sklep detaliczny 

Sklep hurtowy 

 
Pierścionki Nunn w 

6 rozmiarach (#16, #17, #18, #19, #20, #21) 

5 kolorach (ciemne srebro, złoto, różowe złoto, czarne, srebro) 

 
Do nabycia  

Sklep detaliczny 

Sklep hurtowy 

 
Tutorial i schematy 

Podstawy - Baza Nunn 

 
Schematy na pierścionki "Złoto" 

Schematy na pierścionki "Srebro" 

 
Schematy na bransoletki na bazach Nunn 60mm 

Schematy na bransoletki na bazach Nunn 65mm 

Schematy na bransoletki na bazach Nunn 70mm 
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