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Prstýnek vytvořený vazbou Half Persian 3 in 1



Pojem kroužkování je ve světě známý jako Chainmaille, Chainmaile nebo Chain mail. Jedná 
se o výrobu zbroje, šperků nebo jiných doplňků. Vzniká spojováním jednotlivých kovových 
kroužků. Chainmaille byl nejčasnější formou kovové zbroje. Byl pravděpodobně vynale-
zen před 5. stoletím starými Kelty. Brnění tvořily železné nebo ocelové kroužky, konce byly 
buďto slisované, svařované nebo nýtované. Nejběžnější formou Chainmaille je „4 in 1“ (čtyři 
v jednom), vzor ve kterém jsou do každého kroužku napojovány další čtyři. Až do 14. století, 
byla kroužkovaná zbroj primární zbrojí pro průměrného vojáka. Od 15. Století, kdy došlo 
k rozšíření palných zbraní, si rytíři oblékali plátovou zbroj. Ve východní Evropě a na Středním 
východě se kroužkovaná zbroj používala až do 17. století.

historie

Náramek z vazby European 4 in 1 doplněný o recyklovaný komponent
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Základní a nezbytnou pomůckou ke krouž-
kování jsou kleště. Vhodnější jsou kleště bez 
zoubků, protože ty zanechávají na kroužcích 
rýhy. Nesnadnější práce je s  plochými kleš-
těmi se širokými čelistmi. Čím větší plochou 
kroužek uchopíme, tím menší je pravděpo-
dobnost, že nám kroužek z kleští vystřelí. Špi-
čaté kleště se zahnutou čelistí se zase hodí při 
práci s drobnými kroužky.

Kromě kleští potřebujeme ke kroužkování 
kroužky. Není dobré, koupit první kroužky, 
na které narazíme. Kroužků je nepřeberné 
množství. Liší se od sebe materiálem, tedy 
druhem drátu, ze kterého je kroužek vyro-
bený. Volba materiálu závisí na tom, co bu-
deme vyrábět. Zda se bude jednat o krouž-
kovaný šperk, část brnění či kroužkovaný 
módní oděv. Každý druh kovu má své spe-
cifické vlastnosti jako je tvrdost, pružnost, 
odolnost proti korozi, obsah alergenů. 

Nejčastěji používané kovy: 

Mosaz – kroužky mají žlutou barvu, žlutější než zlato. Je to slitina mědi, ale pevnější než běž-
ná měď. Nevýhoda mosazných kroužků je, že jsou těžší. Mosazné kroužky se časem zakalují. 
Slitina: 67 % mědi a 33 % zinku.

Bronz – má podobnou barvu jako měď, ale je světlejší a méně červená. Bronz je lehčí na 
váhu než měď a dvakrát tak pevnější. Kroužky se opět časem zakalují. Slitina: 64 % mědi 
a 6 % cínu.

Měď je načervenalý kov. Kroužky jsou těžké a křehké.

Alpaka – ( také Německé nebo Nové stříbro). Může mít různé barvy (stříbrné až světle zlaté).  
Slitina: 65 % mědi, 17 % zinku a 18 % niklu.

Nerez ocel – je tmavě šedé barvy. Je lehčí, pevná, neoxiduje, ani se nezakalí. Na šperky je 
jinak vhodná. Slitina:   68 % železa, 10 % niklu, 19 % chromu, 2 % hořčíku a méně než 1 % 
křemíku a uhlíku.

pomůcky a materiál
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Titan – má matnou tmavě stříbrnou barvu. Je o polovinu lehčí než ocel a téměř stejně tak 
pevný. Titan má tendenci časem trochu tmavnout. Je velmi vhodný na tvorbu od brnění až 
po šperky.

Hliník – je velice lehký materiál. Hodný pro celou škálu použití. Rozlišujeme čtyři typy hli-
níku:

Základní hliník je světle šedé barvy a velmi lehký, přesto pevný. Nevýhoda základního hli-
níku je, že na vzduchu oxiduje a získává tak načernalou barvu. Na hliníku vzniká černá vrst-
va, která se odírá a špiní tak kůži a oblečení. Proto není vhodný na šperky.

Hliník kyselinou leptaný – hliník, který byl namáčený do kyseliny sírové jako prevence proti 
oxidaci. Je bílé barvy. Kyselinou oleptaná část se odírá a opět nastupuje oxidace jako u nor-
málního hliníku.

Hliník, blyštivý – slitina hliníku, která neoxiduje. Barvou je světlejší než běžný hliník, ale 
tmavší než stříbro. 

Hliník, eloxovaný – může mít různé bar-
vy. Kroužky se ponoří do kyseliny a pustí 
se do nich proud. Póry se otevřou a naplní 
se roztokem barvy. Kroužky tak dostanou 
krásné a zářivé barvy. Barva se neotírá 
o oblečení, ale může se odřít.

Máme vybraný materiál, ze kterého budou 
kroužky, ale to nám nestačí. Každý kroužek 
má určité parametry, kterými se liší. Pokud 
si vybereme určitou vazbu, kterou chceme 
vyrobit daný šperk, je potřeba zvolit krouž-
ky určitých parametrů vhodných právě pro 
tuto vazbu. Potřebujeme znát průměr nebo-
li tloušťku drátu a vnitřní průměr kroužku. 
V  jednotlivých návodech a projektech jsou 
tyto hodnoty uváděny v závorkách. První 
hodnota znamená vnitřní průměr kroužku 
a druhá průměr drátu.

pomůcky a materiál
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Vzhled výsledného šperku neovlivňuje pouze po-
užitý materiál a správně zvolená velikost krouž ků, 
ale hlavně pečlivá práce s  nimi. Zdeformované 
nebo špatně dovřené kroužky výslednému šper-
ku na kráse moc nepřidají. Proto je důležité, na-
učit se správně otevírat a zavírat kroužky. 

Kroužek si chytneme do kleští tak, abychom měli 
řez kroužku na dvanácti hodinách. Jedny kleště 
máme na devíti a druhé na třech hodinách. Kleš-
těmi kroužek neroztahujeme od sebe ani netla-
číme proti sobě. Při otevírání kroužku zabereme 
jednou rukou k tělu a druhou od těla. 

Kroužek by měl být otevřený natolik, aby jim pro-
šel další kroužek. Nesmíme kroužky otevírat pří-
liš, protože mají pak tendenci se v  namáhaném 
místě přelomit. 

Zavírání kroužku funguje na podobném princi-
pu, jen navíc trochu tlačíme kleštěmi proti sobě, 
abychom při zavírání kroužku odstranili i mezeru 
vzniklou řezem kroužku. 

Nesmíme zapomenout, že kovové kroužky mírně 
pruží. Proto je dobré zavření kroužku trochu pře-
táhnout. Při povolení tahu kleští kroužek malinko 
zapruží zpět.

práce s kroužky
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helm chain

Základní varianta vazby Helm Chain, známá též pod názvem paralelní řetězec. Z této vazby 
vznikají další odvozené varianty, jako například Helm Chain kytičky.

Na tuto vazbu jsou potřeba dvě velikosti 
kroužků. Menší fialové budou mít vnitřní 
průměr 3,2 mm a průměr drátu 0,8  mm. 
Větší stříbrné kroužky – vnitřní průměr 
4,8 mm a průměr drátu 1  mm. Menší 
kroužky budeme používat zavřené a větší 
otevřené.



11

vazby

1. Na velký kroužek navlečeme čtyři malé za-
vřené kroužky a kroužek zavřeme.

2. Další velký kroužek provlečeme stejnými 
malými kroužky a opět velký kroužek zavřeme.

3. Velké kroužky položíme na sebe a malé roz-
dělíme tak, aby spočívaly po dvou proti sobě.
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helm chain

4. Vezmeme další otevřený velký kroužek 
a protáhneme ho mezi zavřenými velkými 
kroužky tak, aby po zavření tohoto kroužku, 
nám zůstaly dva malé kroužky jakoby uvězně-
né uvnitř tohoto kroužku.    

5.  Boční pohled pro kontrolu, že vložený 
kroužek skutečně spočívá mezi stříbrnými 
kroužky.

6. Stejným způsobem přidáme i další velký 
kroužek na protější straně.
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vazby

7. Dvěma malými kroužky na jedné straně 
provlečeme nový velký kroužek, na něj navle-
čeme další malé zavřené kroužky, a kroužek 
zavřeme.

8. Stejnými malými kroužky jako v předcho-
zím bodě, akorát z druhé strany vazby provle-
čeme další velký kroužek.

9. Nyní máme na jednom konci vazby opět 
dva velké kroužky na sobě. Nyní opět jako 
v kroku 5. provlečeme nový velký kroužek 
mezi těmito velkými kroužky tak, aby stávající 
malé kroužky zůstaly uvězněny uvnitř nového 
kroužku.
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10. Dalším velký kroužek provlečeme krajní-
mi malými kroužky, navlečeme na něj nové 
dva malé a zavřeme.

11. Pokračujeme dalším kroužkem druhé stra-
ny vazby.

12. Dále pokračujeme kroky 8., 9. a 10., do-
kud nedosáhneme požadované délky.

helm chain



Náušnice vytvořené základní variací vazby Helm Chain zakončené korálkem

+
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barrel

Jednoduchá, ale velice efektní vazba Barrel, kterou lze dobře zdobit různými korálky či přívěsky.

Na vazbu Barrel potřebujeme kroužky 
o vnitřním průměru 4 mm a průměru drátu 
1,2 mm. Pro začátek si dva stříbrné krouž-
ky zavřeme a zbytek kroužků otevřeme.
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vazby

1. Na otevřený stříbrný kroužek navlečeme 
dva stříbrné zavřené a kroužek zavřeme.

2. Na další stříbrný otevřený kroužek navleče-
me kroužek, na který jsme navlékali v před-
chozím kroku a kroužek opět zavřeme.

3. Vedle kroužku z předchozího kroku přidá-
me ještě jen stříbrný. 

4. Nyní přijdou na řadu fialové kroužky. Ote-
vřený kroužek provlečeme dvojicí stříbrných 
kroužků, které nám nyní spočívají na sobě. 
Spodním kroužkem provlečeme zespoda 
a vrch ním z vrchu.
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barrel

5. Vezmeme druhý fialový otevřený kroužek 
a přidáme ho vedle předchozího fialového.

6. Nyní provedeme totéž i na druhém konci 
vazby. Musíme si dát pozor, aby nám šly dvoji-
ce stříbrných kroužků stejným směrem. 

7. Vedle fialového kroužku z předchozího kro-
ku přidáme další fialový kroužek.
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vazby

8. Nyní si vezmeme stříbrný otevřený kroužek 
a provlečeme ho oběma krajními stříbrnými 
kroužky. Musíme si dát pozor, abychom krou-
žek neprotáhli skrz fialové kroužky. Kroužek 
následně zavřeme.

9. Totéž provedeme i na opačném konci vazby.

10. Na jednom z konců vazby přidáme na kraj-
ní stříbrný kroužek dva nové stříbrné kroužky 
a zavřeme je.


