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Wstęp
Cześć, z tej strony Julia Wizowska, dla znajomych
Babka od śmieci, bo uczę jak segregować odpady – piszę
o tym na blogu nanowosmieci.pl i w książce „Nie śmieci” –
oprócz tego pokazuję, w jaki sposób dawać drugie życie
niepotrzebnym rzeczom. Na stronach tego ebooka
podzielę się z Tobą metodą na wyplecenie krok po kroku
własnego bujanego hamaka „jaskółcze gniazdo”!

Moja przygoda z hamakami bujanymi zaczęła się kilka
lat temu, gdy przypadkiem na zagranicznej stronie internetowej zobaczyłam właśnie takie „jaskółcze gniazdo”.
W Polsce nie były one wtedy jeszcze popularne, a ja
zobaczyłam to zdjęcie i totalnie się zakochałam. Stwierdziłam: „Musze to mieć, muszę to wykonać!”.
Jak stwierdziłam, tak zrobiłam. Zamknęłam się w pracowni na kilka tygodni i zaczęłam opracowywać sposób
wyplatania hamaka. Jak się domyślasz, to nie było łatwe
zadanie – pierwsze prototypowe hamaki, które powstawały, odbiegały od moich oczekiwań. Albo były moim
zdaniem zbyt brzydkie, albo niepraktyczne, bo nie były
w stanie utrzymać ciężaru ciała. W związku z tym wiele
razy rozplątywałam i wyplatałam ponownie.
To pochłaniało mnóstwo czasu i ogrom energii, ale jednocześnie miałam wielką satysfakcję z tego co robię,
dlatego że sposób wykonania tego bujaka opracowałam
samodzielnie. Wszystkie schematy, łączenie sznurków,
rodzaj i wielkość poszczególnych obręczy – to wszystko powstawało w mojej głowie metodą moich własnych
prób i błędów. Dzięki tym pierwszym nieudanym hamakom mogę teraz przekazać na Twoje ręce schemat, który
obecnie uważam za najlepszy!
Pamiętaj jednak, że przed nim było kilkanaście nieudanych hamaków, kilkanaście zupełnie nieudanych instrukcji wykonania. Nie zrażaj się więc, jeżeli pierwszy hamak,
który wykonasz, będzie daleki od Twoich oczekiwań –
po prostu próbuj dalej! Wiem, jak ważne jest wsparcie
i dobra rada w momencie, gdy wykonujesz coś po raz
pierwszy. Dlatego serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do naszej facebookowej grupy kursowej. Nazywa się
„Hamakowa grupa wsparcia – Bujaj się!”. Możesz tam
zadawać pytania, prosić o poradę, okazywać wsparcie
innym, ale też publikować postępy swojej pracy. A skoro
o pracy mowa – to co, zaczynamy?

Czego
potrzebujesz
do wykonania
hamaka?
Przede wszystkim dwóch mocnych obręczy: większej i mniejszej. Mniejsza będzie siedziskiem – ma ona
dokładnie 52 cm średnicy. Większa obręcz ma 70 cm
średnicy i to będzie oparcie Twojego hamaka.
Oprócz tego potrzebujesz 300 m sznurka o grubości
5 mm (mam 3 motki po 100 m w każdym).
Przydadzą się również dwa małe metalowe kółeczka
do zamocowania linek hamaka i do podwieszenia go
pod sufitem albo na stojaku.
Przygotuj również narzędzia: nożyczki i centymetr
albo miarkę.

