
Gdy umarła bliska osoba (2)

3 nici o długości ok. 1 metra w różnych kolorach. Wybierz pierwszą nić (nić B) w kolorze, który
pasuje do wszystkiego, co już przeżyłeś w swoim życiu, może to być twój ulubiony kolor.
Wybierz drugą nić (nić C), tym razem w kolorze, który pasuje do wszystkiego, co ma się w
twoim życiu jeszcze wydarzyć. Trzecią nić (nić A) wybierz w kolorze, który najlepiej pasuje do
człowieka, z którym chcesz nawiązać szczególną relację. Ta nić będzie się później znajdować
we wnętrzu bransoletki, tylko ty będziesz o tym wiedzieć, a nikt z zewnątrz jej nie zobaczy.
Taśma klejąca i nożyczki

Do zrobienia bransoletki świadczącej o wzajemnej więzi potrzebujesz:

Jak Państwa dziecko może pozostać w kontakcie po jej
śmierci, „bransoletka świadcząca o wzajemnej więzi”

1) Połóż różnokolorowe nici obok siebie i zwiąż
na supeł ich końce na górze – ok. 10 cm nici
powinno pozostać u góry.

2) Zanim zrobisz supeł, nici trzeba przymocować
za pomocą kawałka taśmy klejącej do blatu stołu.
Ważne jest, aby nici były przymocowane, zanim
zrobisz supeł.

3) Zacznij od nici B (po lewej) i połóż ją na środku
nad nicią A, przeciągnij ją za nicią A, aby potem
zrób supeł. Uwaga: Nić A, wokół której jest
robiony supeł, cały czas pozostaje na środku i
musi być stale naciągnięta. Pamiętaj, aby supeł
był dobrze naciągnięty do góry. Następnie odłóż
nić B.

4) Później czas na nić C (po prawej). Przełóż nić C
na nicią A, przeciągnij ją za nicią A, aby potem
zrobić supeł. Znów nie można zapomnieć o
naciągnięciu i odłożeniu nici C.

5) Teraz cały czas naprzemiennie przeplataj nić B
i C do czasu, aż bransoletka osiągnie długość,
jaką chcesz.

Na końcu powinno się zostawić zapas 10 cm nici, aby ją zapleść i zrobić na jej końcu supeł. To samo zrobić z
przymocowanym początkiem nici. I w taki oto sposób bransoletka świadcząca o wzajemnej więzi jest
gotowa.


