
Коли близька людина є
далеко(2)

Три нитки різних кольорів довжиною приблизно 1 метр. Знайди першу нитку (нитку B)
такого кольору, який підходить для всього того, що ти вже пережив у своєму житті, це може
бути твій улюблений колір. Знайди другу нитку (нитку C) і цього разу підбери колір, який
підходить для всього того, що у твоєму житті ще відбудеться. Для третьої нитки (нитки A)
вибери колір, який найбільше пасує людині, з якою потрібно підтримувати особливий
зв’язок. Ця нитка буде пізніше знаходитися всередині браслета, і лише Ти будеш про неї
знати, а ззовні її ніхто не побачить.
Клейка стрічка та ножиці

Для браслета зв’язку потрібно:

Як дитина може тримати зв’язок з рідною людиною: «браслет
зв’язку»

1) Поклади нитки різного кольору разом і
зв’яжи їх на верхньому кінці у вузол – при
цьому зверху повинно залишитися приблизно
10 см ниток.

2) Перед початком плетіння нитки потрібно
закріпити клейкою стрічкою на столі. Важливо,
щоб нитки були закріплені перед початком
зв’язування вузлів.

3) Почни з нитки B (ліворуч) і поклади її під
нитку A всередині, проклади її під нитку A і
зроби потім вузол. Увага: Нитка A, навколо
якої робляться вузли, завжди залишається
посередині і повинна завжди бути туго
натягнута. Слідкуй за тим, щоб вузли були
добре підтягнуті догори. Потім поклади нитку
B назад.

4) Прийшла черга нитки C (праворуч).
Поклади нитку C на нитку A, проклади її під
ниткою A і зроби потім вузол. Не забувай туго
натягувати нитку A і поклади нитку C назад.

5) Тепер по черзі працюй з нитками B і C, поки
браслет не матиме потрібну тобі довжину.

Наприкінці повинно залишитися ще 10 см ниток, які потрібно сплести і наприкінці зв’язати у
вузол. Так само потрібно зробити для закріплення початкових ниток. І ось саморобний
браслет зв’язку готовий.
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