
Pistáciová nádhera
Šitý náramek z perlí preCiOSa twintm 

a preCiOSa Candytm

Ramínka

1. krok:
Duté válcové ramínko má po celé své délce 
zářez. Do něho navlékněte okrajové R8. 
Na obou stranách má odklopná víčka. 
Na jedné straně víčko dovřete. 
Druhou stranou vložte 1 ks R8, navlékněte 
R8 ze sešívání okrajů koleček. Vložte 5 ks 
R8, navlékněte 1 ks R8 z okraje středového 
pruhu, vložte 3 ks R8 a navlékněte 2. ks 
z okraje středového pruhu. Vložte 5 ks R8, 
navlékněte R8 ze sešívání okrajů koleček 
a vložte 1 ks R8. Víčko dovřete.  

2. krok:
Připevněte zapínání. Odstřihněte 
7 cm adjustového řetízku. 
Jeden konec ozdobte naketlovanou FPB. 
Pomocí kroužku připevněte k ramínku. 
K druhému ramínku připevněte karabinu.
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preciosa-ornela.com

Preciosa ornela Vám představuje perle a perličky
Preciosa Traditional czech BeadsTM.

Designérka Helena chmelíková



Pistáciová nádhera

Šitý náramek z perlí preCiOSa twintm a preCiOSa Candytmm

Jednotlivé dvoudírkové perle ze sortimentu Preciosa Traditional czech Beads™ je možné 
zcela snadno vzájemně kombinovat. skvělým příkladem může  být tento návod Preciosa 

ornelY na šitý  náramek z Preciosa Twin™ a Preciosa candy™. Základní motiv 
obšitého dvoudírkového kabošonu  může být základem pro vytvoření elegantních náušnic, bez 

problémů můžete postup rozšířit pro vznik luxusního náhrdelníku a tím i dokonalé kolekce 
společenských šperků.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA TwinTM  (T)
117 01 323; 2,5 x 5 mm; 
02010/25021 zelenozlatá; 240 ks (T1)

117 01 323; 2,5 x 5 mm; 
02010/25034 zelenošedá; 240 ks (T2)

PRECIOSA CandyTM (C)
111 01 363; 12 mm; 
00030/28701 krystal duha 10 ks

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 
78651 zelenozlatá; 60 ks (R1)

331 19 001; 10/0; 
78663 zelenošedá; 60 ks (R2)

331 39 001; 10/0; 
57150 tmavě zelená mat; 166 ks (R3)

311 19 001; 8/0; 53240 zelená; 8 ks (R8)

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 4 mm; 
23980/21455 zelený iris; 17 ks

- kovy stříbro; duté válcové ramínko délka 
4 cm; adjustový řetízek; karabina; kroužky 
4  mm; ketlovací nýt 12 mm

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká šicí jehla; 
nůžky; ploché a štípací kleště

Obtížnost:

4. krok:
Navlékněte jednu z dírek C, usaďte do 
prohlubně. Provlékněte protější mezeru 
mezi T. Otočte kolečko lícem. Provlékněte 
mezeru mezi horními T. Vraťte se do stejné 
dírky v C. Vlasec umístěte do škvíry mezi 
dvěma T. Stejně provlékněte mezery mezi 
T u výchozího místa. Znovu provlékněte 
stejnou dírku v C. Protější mezery ještě 
jednou provlékněte. Opět provlékněte 
stejnou dírku v C. Nyní přejděte k druhé 
dírce v C. Stejně prošijte mezery mezi T. 
Na obou stranách 2x. Zapošijte. 
Uzle umístěte na vlasce směřující ze škvíry 
mezi dvěma T. Uzle vtahujte do dírek v C.

Sešití koleček

1. krok:
Sešijte 4x 4 ks koleček. 3x přišijte nová 
kolečka ke kolečkům již dříve sešitým. 
Navlékněte 4 ks FPB. Svažte. Provlékněte 
1 ks FPB. Navlékněte 2 ks R3. Na kolečku 
provlékněte 2 ks T směřující špičkami k 
sobě. Navlékněte 2 ks R3. Opět provlékněte 
1 ks FPB z opačné strany. Stejně postupujte 
u zbývajících 3 ks FPB. Zapošijte.

Postup:
 
Ušijte 10 ks koleček, uprostřed s C. 
Po 5 ks z T1 a rovněž 5 ks z T2. 
Sestavte je stejně jako barvy na šachovnici. 
Ve středovém pruhu sešijte vždy 4 ks. 
Na okraji středového pruhu sešijte pouze 
dvě kolečka. Prošijte kolečka na delších 
stranách náramku. Navlečte ramínka 
a dokončete.

Kolečka

1. krok:
Navlékněte 24 ks T. Svažte. 
Vyklopte střídavě T, nahoru a dolu. 
Krátký konec vlasce protáhněte dírkami. 
Na opačnou stranu pokračujte v šití. 
Provlékněte asi 3 ks T.

2. krok:
Provlékněte druhou dírku T. 
Do mezer mezi T navlékněte po 1 ks R 
(T1 + R1, T2 + R2). Provlékněte T až k volné 
dírce spodního T.

3. krok:
Do mezer mezi spodními T navlékněte po 
2 ks T. Spojovací T provlékněte k horní 
dírce.

2. krok:
Na okraji středového pruhu sešijte 2x 2 
kolečka a připravte k návleku na duté 
ramínko. Navlékněte 1 ks FPB. 
Navlékněte 2 ks R3. Na kolečku provlékněte 
2 ks T směřující špičkami k sobě. 
Navlékněte 2 ks R3. Opět provlékněte 
1 ks FPB z opačné strany. Ještě jednou vše 
provlékněte. Navlékněte 1 ks R3 a 1 ks R8. 
R3 znovu provlékněte. Zrcadlově stejně 
pokračujte i u druhého kolečka. 
Oba výčnělky s R8 prošijte ještě jednou. 
Svažte a zapošijte.

3. krok
Na obou delších stranách náramku sešijte 
okraje koleček. Mezi každé kolečko 
navlékněte 5 ks R3. Pošívejte okrajové T. 
Vedle sebe umístěné T směřující špičkami 
k sobě prošijte (4x). Do mezer mezi T 
směřující špičkami od sebe všijte po 1 ks 
R3 (3x). U koleček u ramínek přidejte ještě 
1 ks R3 mezi T. Za T navlékněte 2 ks R3 a 1 
ks R8. Všechny navlečené R3 i provlékané 
T ještě jednou provlékněte. Konce vlasce 
svažte a vtáhněte do dírek.
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