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tycz ne ćwi cze nie ru chów. Nie na bę dziesz w ten spo sób
umie jęt no ści, ale wska że, ja kie ru chy ni ci są ko niecz ne. Jak
te go do konć, bę dzie za le żeć od two ich oso bi stych pre fe ren -
cji – co bę dziesz od czu wać ja ko na tu ral ne. Mu sisz wie -
dzieć, jak naj le piej po tra fisz wy ko rzy stać swo je pal ce lub
na rzę dzia w ró żnych oko licz no ściach i w ró żnym ce lu. Je -
śli się te go na uczysz, to two je ru chy sta ną się au to ma tycz -
ne i per fek cyj ne w ka żdej sy tu acji. Wte dy, i tyl ko wte dy, bę -
dziesz mógł uznać, że na by łeś umie jęt no ści.

1. Wę zeł (do kład nie skręt lub umo co wa nie, po nie waż
po ję cie wę zeł od no si się do zna cze nia wy pu kło ści,
punk tu) jest to sple ce nie ni ci w ce lu ich po łą cze nia.
W ten spo sób łą czo ne są koń ce pod wią zek i szwów.
Bez piecz ne wią za nie za le ży od tar cia po mię dzy nić mi,

na co ma wpływ wiel kość i gład kość po wierzch ni sty -
ka ją cych się ni ci, zwar tość wę zła i dłu gość po zo sta wio -
nych po ob cię ciu koń ców ni ci for mu ją cych wę zeł.

2. Pół wę zeł (na zy wa ny rów nież wę złem pro stym po je -
dyn czym) sta no wi pod sta wo wą skła do wą więk szo ści
wę złów sto so wa nych w chi rur gii. Skrzy żuj dwie ni ci,
aby po wsta ła za mknię ta pę tla (ryc. 3.2). Prze pro wadź
jed ną z ni ci przez świa tło pę tli. Wę zeł pro sty po je dyn -
czy mo że być utwo rzo ny w wy ni ku skrzy żo wa nia jed -
nej ni ci nad, lub pod dru gą, co w efek cie po wo du je po -
wsta nie dwóch ró żnych wę złów (ryc. 3.3). Po cząt ko we
skrzy żo wa nie ni ci mo że być le wa nad pra wą (ry ci na
po le wej) lub pra wa nad le wą (ry ci na po pra wej).

3. Aby dwa koń ce ni ci utwo rzy ły wę zeł pro sty po je dyn -
czy, to mu szą zo stać skrzy żo wa ne i do cią gnię te w kie -
run kach prze ciw nych w sto sun ku do pier wot ne go uło -
że nia (ryc. 3.4).

4. Gdy pierw szy wę zeł pro sty po je dyn czy za wią żesz krzy -
żu jąc ni ci le wa nad pra wą a na stęp nie za wią żesz dru -
gi wę zeł pro sty po je dyn czy rów nież krzy żu jąc ni ci le -
wa nad pra wą, to utwo rzysz wę zeł bab ski (ryc. 3.5).
Ten sam efekt uzy skasz za wią zu jąc ko lej no wę zły pro -
ste po je dyn cze w wy ni ku krzy żo wa nia ni ci pra wa nad
le wą. Wę zeł bab ski ma znacz nie więk szą si łę przy trzy -
my wa nia niż wę zeł pro sty po je dyn czy.

5. Po za wią za niu pierw sze go wę zła pro ste go po je dyn cze -
go, spo so bem le wa nad pra wą, w cza sie któ re go w wy -
ni ku skrzy żo wa nia ni ci, le wa prze miesz cza się na stro -
nę pra wą a pra wa na stro nę le wą, utwórz dru gi wę zeł
pro sty po je dyn czy przez skrzy żo wa nie ni ci, któ ra się
sta ła pra wą na stro nę lewą ponad nicią lewą. W ten
sposób powstaje węzeł płaski (żeglarski) – reef knot
(ON rif = zagięcie, fałda, zakładka; węzeł stosowany

Ryc. 3.2 Formowanie węzła prostego pojedynczego. Skrzyżuj
nici i przeprowadź jedną z nich pod skrzyżowaniem  na drugą
stronę powstałej pętli.

A AB B

Ryc. 3.4 W czasie formowania węzła prostego pojedynczego
końce nici po skrzyżowaniu muszą być pociągane
w kierunkach przeciwnych. Zauważ, że po założeniu węzła
koniec A nici położony początkowo po stronie lewej znajduje
się po stronie prawej, a koniec B nici ze strony prawej
przemieszcza się na stronę lewą.

OR

Ryc. 3.3 Dwa rodzaje węzłów prostych pojedynczych:
Początek krzyżowania nici lewa nad prawą lub prawa nad lewą.

• Zauważ, że nie wystarcza wiedza, jak formować węzły.
Ważne jest, aby w czasie zakładania węzłów zachować
odpowiednie wzajemne ułożenie nici, które tworzą
węzły.

• We wszystkich podanych opisach wolne końce nici są
trzymane pod pełną kontrolą, nie ma konieczności
patrzenia na nie. Mogą być przekazywane od palca do
palca lub od palca do narzędzia.

Punkty kluczowe

lub

Tabela 3.1 Porównanie rozmiaru nici. Wartości w górnym wierszu podane są w systemie metrycznym, po podzieleniu
przez 10 dają minimalną średnicę nici w milimetrach. W wierszu dolnym („Inne”) podane są wartości rozmiarów
zgodnych z BP i BPC zarówno dla nici niewchłanialnych, jak i syntetycznych wchłanialnych.

System metryczny 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 3,5 4 5 6 7 8

Inne 10/0 9/0 8/0 7/0 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2 3&4 5 7
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