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Preciosa Ornela Vám představuje dřevěné perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

N Á H R D E L N Í K  Z  D Ř E V Ě N Ý C H  P E R L Í

Jako 
 kašpárek

Designérka Helena Chmelíková

5c.

5d.

5e.

5f.

5g.



Ukončení
4. krok:
Levé krajní tvary u všech řad položte 
na sebe. Vezměte všechny nitě. 
Vytvořte z nich očko. Provlékněte konce 
nití. Podobně jako u vázání prvního tvaru 
v řadě. Pokuste se uzel umístit asi 2 cm 
od tvarů. Utáhněte. Stejně postupujte 
na pravé straně (obr. č. 4a, 4b, 4c, 4d, 4e).

 

5. krok:
Odstřihněte asi 1 m stuhy. 
Přehněte ji na půl. Vzniklý přehyb 
provlékněte mezi nitěmi pod společným 
uzlem. Přehybem prostrčte oba konce 
stuhy. Utáhněte. Právě jste vytvořily „liščí 
smyčku“. Přebývající nitě z řad odstřihněte 
(obr. č. 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g). 
Nyní už zbývá pouze uvázat mašli za krkem.

Jako kašpárek

N Á H R D E L N Í K  Z  D Ř E V Ě N Ý C H  P E R L Í

Různé tvary dřevěných perlí s barevnou povrchovou úpravou přímo vybízejí k vytvoření 
střapatého náhrdelníku, který se stane zcela jistě oblíbeným doplňkem.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA dřevěné perle
směs plochých geometrických tvarů 
v červené, žluté, modré a zelené barvě 
(kostičky, kolečka, obdélníky, půlměsíce 
a podobné)

silnější obuvnická niť, případně tenčí 
voskovaná šnůra v použitých odstínech 
tvarů; stuha šíře 1 cm a délce 2 m 
v použitých odstínech tvarů; silnější jehla 
s velkým okem; nůžky

Obtížnost: 

Technika:  uzlování

Postup:

Jednotlivé tvary na tomto střapatém 
náhrdelníku jsou vázány na nitěná očka. 
Nitěná očka jsou uvázány na dlouhé niti. 
Tak vznikne řada. Náhrdelník je sestaven 
z pěti řad. Každá je o něco delší než 
předešlá. Pak jsou všechny na bocích 
svázány  a podvlečeny stuhou. 
Lze použít i méně řad nebo naopak více.

Vázání tvarů
1. krok:
První tvar v řadě navlékněte. Z nití nad ním 
utvořte očko. Provlékněte tvar. 
Uzel utáhněte  (obr. č. 1a, 1b, 1c, 1d).

2. krok: 
Ostatní tvary v řadě navlékněte. 
Přední niť obtočte kolem zadní. 
Na přední straně tvaru vytvořte očko 
a podvlečte niť (obr. č. 2a, 2b, 2c). 

Řady
3. krok:
Na všechny řady si odstřihněte asi 2 m nitě 
a provlečte okem jehly. Konce nitě spojte. 
Na dvojitou nit navlékněte dřevěné perle 
a uvažte je. Na začátku řady nechte asi 
20 cm volné nitě. Perle jsou navzájem 
od sebe vzdáleny 1 – 2 cm. Na druhé straně 
řady nechte opět asi 20 cm volné nitě. 
Odstřihněte jehlu. Na začátek a konec řady 
važte menší tvary. Doprostřed větší (obr. č. 
3a, 3b, 3c, 3d).

1. řada – délka asi 15 cm, 11 ks tvarů
2. řada – délka asi 16 cm, 12 ks tvarů
3. řada – délka asi 17 cm, 13 ks tvarů
4. řada – délka asi 18 cm, 14 ks tvarů
5. řada – délka asi 19 cm, 15 ks tvarů
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