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Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

Č e l e n k a  s  P R e C I O s a  v O s k O v ý m I  P e R l e m I

Ta je 
svatební 

PRECIOSA CandyTM 
 111 01 363; 6 mm; 12 mm



3. krok:
Omotávaný drát ještě 2x omotejte kolem 
drátu od IM a čelenkové obruče. 
Pak ještě 3x drátem omotejte pouze 
čelenkovou obruč. Odskřípněte z konce 
s IM zajišťovací otočky. Drát 5x provlékněte 
a omotejte mezi IM. Omotávaný drát 
rovněž provlékněte a omotejte 5x mezi 
IM, ale křížem přes konec drátu od IM. 
Přebytky odskřípněte.

4. krok:
Vyznačte si provlečením drátku nebo nitě 
mezi IM střed čelenky.

5. krok:
Odskřípněte asi 0,80 m vázacího drátu 
0,40 mm. Od středu odpočítejte 4 ks IM. 
Drát provlékněte mezerou za 4 ks IM. 
Směrem dolů nechte přečnívat asi 15 cm 
drátu. Na druhý konec navlékněte 20 ks 
IM. Drát provlékněte mezerou za 5 ks IM. 
Vytvarujte kapku. U čelenkové obruče 
ji přimáčkněte. V horní části nechte 
rozšíření na C6. Omotejte kolem čelenkové 
obruče. Provlékněte mezeru za 6 ks IM. 
Nyní provlékněte mezeru za 7 ks IM, 
ale drát neomotávejte. Veďte ho předem, 
pod IM. Drát utahujte pomocí plochých 
kleští.

Ta je svatební

Č e l e n k a  s  P R e C I O s a  v O s k O v ý m I  P e R l e m I

Z široké nabídky perlí PRECIOSA Tradition Czech BeadsTM můžete využít perle 
s nápodobou přírodní perleti. Připravili jsme pro Vás čelenku ve svatebním odstínu 

v kombinaci s dvoudírkovou mačkanou perlí PRECIOSA CandyTM. 
Vyberte si z řady odstínů, efektů i povrchů a doplňte slavnostní náladu.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA voskové perle (IM) 
131 19 001; 4 mm; 
02010/30000 bílá; 213 ks 
 
PRECIOSA CandyTM (C6) 
111 01 363; 6 mm; 
02010/28701 alabastr duha; 10 ks 
 
PRECIOSA CandyTM (C1)
111 01 363; 12 mm; 
00030/28701 krystal duha; 1 ks 

- čelenková kruhová obruč; vázací dráty 
0,30 mm a 0,40 mm 
 

- silonový vlasec 0,20 mm; nůžky; štípací 
kleště; ploché kleště; pravítko

Obtížnost: 

Technika: návlek, drátování

Postup:
 
1. krok: 
Odštípněte asi 1,5 m vázacího drátu 
0,30 mm. Na konci umotejte pár otoček 
na hrotu kleští. Zajistí IM před vypadnutím. 
Navlékněte 46 ks IM.

2. krok: 
Od konce čelenkové obruče odměřte 
asi 7,7 cm (můžete si jemně naznačit). 
Asi 15 cm od navlečených IM začněte drát 
omotávat. Nejdříve 4x omotejte samotný 
drát. Poté přisuňte asi 8 ks IM. V mezerách 
mezi nimi omotávejte drát. Přisuňte další 
IM. Takto pokračujte dokud IM nedojdou.



10. krok:
Pomocí vázacího drátu spojte sousední 
kapky. Střed drátu omotejte jednou 
v mezeře mezi IM. Veďte oba konce 
k sousední kapce a omotejte každý konec 
ještě jednou v protější mezeře. Od středu. 
Největší kapku omotejte mezi 5. a 6. IM 
a druhou kapku mezi 6. a 7. IM. 
Druhou mezi 4. a 5. IM s třetí mezi 5. a 6. 
IM. Třetí mezi 3. a 4. IM se čtvrtou mezi 
4. a 5. IM. Nakonec čtvrtou i pátou v mezeře 
mezi 3. a 4. IM.

11. krok:
Spojte největší kapky. Na boku rozšíření 
omotejte drát. Na oba konce navlékněte 
1 ks IM. Utáhněte. Dráty omotejte na druhé 
kapce. O tři perle níže omotejte druhý drát. 

Navlékněte 6 ks IM. Na vedlejší kapce 
omotejte na stejném místě.

12. krok:
Doplňte C1. S vlascem pracujte stejně jako 
u C6. C1 umístěte dírkami svisle. 
Upevněte na slzách a na oblouku mezi nimi.

6. krok:
Navlékněte 18 ks IM. Omotejte v mezerách 
nejdříve kolem čelenkové obruče, 
poté předem a tvarujte podobně jako 
v 5. kroku. Navlékněte 16 ks IM. 
Omotejte a vytvarujte. Navlékněte 14 ks 
IM. Omotejte a vytvarujte. 
Navlékněte 12 ks IM.

7. krok:
Drát za 12 IM omotejte kolem čelenkové 
obruče a provlékněte mezerami mezi IM 
4x. Počáteční konec drátu omotejte 
a provlékněte 3x.

8. krok:
Vytvořte i druhou stranu.

9. krok:
Vyplňte rozšířené části kapek C6. 
Připevněte je pomocí vlasce do mezer 
mezi IM. Navlékněte C6. Obtočte vlascem 
mezeru. Vraťte se do C6. Druhou stranu 
vlasce také obtočte v opačné mezeře. 
Oba konce vlasce svažte dvěma uzly. 
Jeden znovu provlékněte C6. Opatrně uzel 
zatažením za vlasec vtáhněte do dírky. 
Odstřihněte.


