Vázání šátků kolem krku
Jednoduché vázání
 Šátek složte do pruhu.
 Pruh položte jeho středem vpředu na krk, cípy veďte dozadu,
překřižte a vraťte dopředu.
Volné
konce uvažte dvojitým uzlem, šátek ale příliš neuta
hujte.
 Uzel a cípy upravte.
Vzhled takto uvázaného šátku můžete jednoduše obměňovat – stačí
natočit uzel s cípy k jednomu nebo druhému rameni. Na šátku také
můžete vpředu uvázat jen jednoduchý uzel, a pokud v této fázi zůstanou šátku delší konce, nechte je viset volně dolů. V tomto případě
však uzel neutahujte až ke krku, nechte ho ležet níž.
Variací může být stejné uvázání, pouze šátek v úvodu neskládejte
do pruhu, ale jen do trojúhelníku. Špička trojúhelníku pak leží vpředu
na hrudníku a míří dolů. Dva zbývající cípy použijte na uvázání kolem krku – dle popisu výše. Pokud chcete, můžete uzel skrýt pod cíp
šátku.
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Vázání s cípy vzadu
 Šátek poskládejte do úzkého pruhu.
Položte jej kolem krku tak, aby oba konce byly stejně dlouhé,


a uvažte dvojitý uzel podle obrázku. Lehce jej utáhněte
a upravte.
Oba konce veďte dozadu za krk, uvažte dvojitý uzel a krátké


konce skryjte pod šátek.
Další možností je konce šátků nechat po uvázání volně viset a uzel
natočit do strany k jednomu nebo druhému rameni.
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Vázání se smyčkou
Šátek složte do pruhu, použít můžete i šálu, může být i s třás

němi.
Pak šátek nebo šálu přeložte na polovinu a položte kolem


krku tak, aby smyčka byla vpředu uprostřed.
Nyní oba volné konce jednoduše smyčkou provlékněte.


Uzel upravte a urovnejte. Oba volné konce by měly být zhru

ba stejně dlouhé.
Toto vázání je rychlé, jednoduché a dobře vypadá. Skvěle se hodí i pro
širší a dlouhé šály. S oblibou je používám pro uvázání pašmíny a širokých dlouhých šál, často ani není nutné jejich pečlivé poskládání, stačí je urovnat a upravit před vázáním tak, aby konce šály, případně
třásně, byly v rovině.
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