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4. krok:
Takto pokračujte až spotřebujete všechny
navlečené rokajly. Poslední tři smyčky
uháčkujte bez přidávání rokajlu, čímž
je spojíte dohromady. Udělejte ještě dvě
řetízková oka, přízi odstřihněte
a protáhněte posledním očkem (obr. č. 4a4b). Zbytkem příze nebo Nymem přišijete
ketlovací jehlu ke konci dutinky,
na ní navlékněte C6-C a konec jehly stočte
do očka a připevněte zapínání (obr. č. 4c, 4d).
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Korneliány s hvězdami
Preciosa Ornela představuje nový typ rokajlu kombinující skloviny,
PRECIOSA kornelián hvězda. Kornelián je rokajl s kulatou dírkou, mezivrstvou z bílé křídy
s kulatým okrajem a přetahem z transparentního skla v barvách fialová, černá, modrá,
zelená, tyrkysová, žlutá, oranžová a červená. PRECIOSA kornelián hvězda je novým druhem
korneliánu, tentokrát s mezivrstvou ve tvaru šesticípé hvězdy. Cípy bílého jádra prosvítají
barevným transparentním přetahem a jejich stíny vytvářejí dojem jemných proužků.
PRECIOSA kornelián hvězda je možné vyrábět v rozmezí velikostí od 8/0 do 34.
Zajímavý efekt stínování povrchu vynikne zejména na větších velikostech.
Využití PRECIOSA kornelián hvězda může být stejné jako u běžného rokajlu.
Zde nabízíme poměrně jednoduchý návod na háčkovaný náramek.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0;
03050 bílá
PRECIOSA kornelián hvězda (C6)
311 69 001; 6/0
33710 modrá (C6-A)

Pokud nemáte jehlu na navlékání
korálků Big Eye, postupujte následujícím
způsobem: ustřihněte si cca 20 cm Nyma
a navlékněte si do ucha běžné navlékací
jehly a oba konce spojte uzlem.
Vzniklou smyčkou protáhněte háčkovací
přízi. Rokajl navlékáte na jehlu
a pak přes Nymo posunete na přízi.
1.

93703 oranžová (C6-B)
311 69 001; 33/0;
33710 modrá (C6-C); 2 ks
bílá příze Perlovka; háček číslo 4;
jehla Big Eye na navlékání rokajlu;
americké zapínání; ketlovací jehly; nůžky

Obtížnost:

2. krok:
Udělejte jedno roztahovací očko (obr. č.
2a), dále k háčku posuňte 8x R10 a za nimi
zachyťte přízi a protáhněte řetízkové oko
(obr. č. 2b, 2c), zopakujte tento postup ještě
dvakrát (obr. č. 2d), pak uháčkujte ještě tři
řetízková oka (obr. č. 2e).
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3. krok:
Navlékněte první smyčku na háček, k háčku
posuňte 4x R10 a 1x C6, za nimž zachyťte
přízi a uháčkujte krátký sloupek (obr. č. 3a,
3b), pak zopakujte ještě dvakrát.
Dávejte pozor, na každém kroku stále máte
dokola tři smyčky (obr. č. 3c).
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Postup:
1. krok:
Nejdříve si rokajl navlékněte na háčkovací
přízi (24 ks R10 navlékejte jen na začátku
a na konci):
24x R10 – 1x C6-A – 4x R10 – 1x C6-B – 4x
R10 ... – 1x C6-A – 4x R10 – 1x C6-B – 4x
R10 – 24x R10
až když budete mít navlečeno cca 3 m
(z toho návleků by Vám měla vyjít dutinka
cca 45 cm), obr. č. 1.
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