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PEllEtKOvý NáramEK 
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Náramek z perlí preCIOSa pellet™

Traditional Czech Beads

PRECIOSA PelletTM

Číslo artiklu: 111 01 339
Velikost: 4 x 6 mm

PrECIOSa OrNEla Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech Beadstm.

DeSIGNÉrka kerrIe SlaDe
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Traditional Czech Beads Traditional Czech Beads

Hravá dokonalost, tak se jmenuje kniha plná 
návodů od světově známé designérky a autorky 
knihy Kerrie Slade. V knize najdete 30 návodů 
na výrobu nejrůznější bižuterie zhotovené 
z perlí a perliček PRECIOSA Traditional Czech 
Beads™. Nyní máte možnost vyzkoušet si jeden 
z návodů z této publikace, a to náramek z perlí 
PRECIOSA Pellet™. Knihu Hravá dokonalost si 
můžete zakoupit přímo u autorky 
www.kerrieslade.co.uk/playful-perfection-book.

Materiál a pomůcky:

preCIOSa pellet™ (P) 
111 01 339; 4 x 6 mm; 23980/86805; 12 g

Nit v barvě vybraných perlí (0,23 mm Fireline; 
barva šedá nebo 0,20 mm nit; barva černá); 
nůžky; navlékací jehly o velikosti 10 - 12

Obtížnost:

Postup:

1. krok: 
Navlékněte jehlu s nití o délce 3,3 m a nechte 
volných 20 cm koncové nitě. 
Žebříkovým stehem sešijte 3x P dohromady. 
Ujistěte se, že perle leží plochou stranou 
odpředu dozadu. 
Viz obr. 1.

5. krok:
Ukončete řadu navléknutím 1x P a provlékněte 
druhou P, která byla v této řadě přidána, 
a prostřední P z předchozí řady. Provlékněte 
první P z předchozí řady a novou P, která 
byla právě přidána. Ujistěte se, že 3 P v nové 
řadě mají ploché strany orientované odpředu 
dozadu. Viz obr. 5.

6. krok: 
Opakujte 2. – 5. krok, dokud náramek nezíská 
požadovanou délku (je nutné mít sudý počet 
řad, aby poslední řada skončila perlemi, které 
mají strany orientovány odpředu dozadu.

7. krok: 
Žebříkovým stehem pomocí pracovní nitě 
sešijete poslední a první řadu kvůli spojení 
pásku v náramek. Viz obr. 6. Perle provlékněte 
ještě několikrát k zesílení spoje. Zauzlujte nit 
a odstřihněte.

8. krok: 
Provlékněte nití o délce 1 m všechny P na 
vnějších krajích náramku k zesílení náramku. 
Zauzlujte nit a odstřihněte.

Experimentujte s barvami. Můžete vytvořit 
například pruhy, ale nezapomeňte hlídat počet 
řad, aby byl náramek rovnoměrný.

2. krok: 
Začněte novou řadu navléknutím 2x P, 
provlékněte druhou P z předchozí řady 
a pokračujte první P z předchozí řady. 
Ujistěte se, že se nové perle dotýkají plochými 
stranami a jsou orientované zepředu dozadu. 
Viz obr. 2.

3. krok: 
Ukončete řadu navléknutím 1x P a provlékněte 
druhou P, která byla přidána v této řadě, 
a střední P z předchozí řady. Provlékněte první 
P z předchozí řady a novou P, která byla právě 
přidána. Ujistěte se, že všechny 3 P v nové 
řadě mají strany orientované odpředu dozadu. 
Viz obr. 3.

4. krok:
Začněte novou řadu navléknutím 2x P 
a provlékněte prostřední P z předchozí řady 
a pokračujte první P z předchozí řady. 
Dvě nové P by měly mít ploché strany 
orientované odpředu dozadu. Viz obr. 4.
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