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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 10/0, 8/0, 6/0

N á r a m e k  z  P r e C I O S a  r O k a j l U

Pastelové
souznění



 
 
 
 

2. krok: 
Začněte navlékat jednotlivé řady dle 
nákresu (obr. č. 2a). Odtrhněte či hodně 
nakoso odstřihněte dlouhou nit. Koncový 
jemný „chloupek“ odstřihněte. Navlékněte 
nit přímo do ouška jehly. Navlékněte 12 ks R 
dle nákresu (obr. č. 2b). Posuňte je ke konci 
nitě. Nechte asi 20 cm volný konec nitě.
R přitiskněte ze zdola k osnově. Ze shora 
je provlékněte opačným směrem a tím 
vytvoříte útek (obr. č. 2c, 2d). Ze začátku se 
bude útek hůře utahovat. Tento problém se 
vyřeší po vytvoření více sloupků.

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA rokajl 
311 19 001; 10/0 (R10)
73420 světle růžová; 482 ks 
 
311 19 001; 8/0 (R8)
23420 světle fialová; 88 ks 
 
311 19 001; 6/0 (R6)
23420 světle fialová; 10 ks 
 
311 19 001; 8/0 (R8) 
20420 transparentní fialová; 94 ks

- ramínko dutý váleček; karabinka; kroužky 
5 mm a 8 mm; adjustový řetízek 
 

- slabší a středně silná nit (Belfil-S 30 – 
osnova; Belfil-S 50 – útek); tenká delší 
jehla; nůžky; malý stav; ploché kleště 
(zavření kroužků); disk nebo kovová spirála 
(umožňuje posouvání nitě např. u techniky 
Kumihimo)

Obtížnost:

Technika: tkaní

Postup: 

Náramek je široký 2 cm (12 řad). 
Tkaná část je tvořena 57 sloupky, z více 
velikostí R. Celková délka náramků 
i se zapínáním je 17,5 cm. 
 

Pastelové souznění

N á r a m e k  z  P r e C I O S a  r O k a j l U

Chceme Vám předvést náramek vytvořený technikou tkaní. Využili jsme nové pastelové odstíny 
perliček v sortimentu PRECIOSA rokajl ve více velikostech v sytých i transparentních sklovinách. 

Přejeme příjemné něžné vzorování.

1. krok: 
Napněte si osnovu z 13 nití. 
Použijte příbuzný odstín k rokajlu 
(smetanový, světle růžový). 
Odstřihněte dlouhou nit (4x délku stavu), 
(obr. č. 1a). Ohněte na půl (obr. č. 1b). 
Střed nitě zajistěte na jednom konci stavu 
(obr. č. 1c, 1d). Na opačném konci jednou 
nitě obtočte. Zajistěte posuvným diskem 
nebo kovovou spirálou. Nitě se při práci 
s většími R dají posouvat (obr. č. 1e, 1f, 
1g, 1h). 
 
 

 
 

3. krok: 
Navázání nití
Na ubývající niti vytvořte kompletní 
sloupek. Nechte opět volný asi 20 cm 
konec ubývající nitě. Navlékněte novou 
nit. Nechte asi 20 cm volný konec nitě. 
Pokračujte v tkaní 3 – 4 sloupků (obr. č. 3a). 
Konce nití svažte dvěma uzly (obr. č. 3b, 
3c, 3d). Můžete je nyní nebo až utkáte celý 
náramek vtáhnout do rokajlů
(obr. č. 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j).

osnovarokajl útek

útek

ko
nc

e 
(1

2m
m

)
5×

 (1
8m

m
)

4×
 (8

m
m

)

1a.

1b.

1c. 1d.

1e.

1f.

1g.

1h.

2a.

2d.

2c.

2b.

3a.



 
 
 
 

5. krok: 
Asi 10 cm od tkané části odstřihněte 
osnovu. Navzájem nitě svažte. Asi 2 mm od 
uzlů odstřihněte (obr. č. 5a, 5b).

 
 

4. krok: 
Na začátku a na konci tkané části volnou nit 
vtáhněte do sloupku z rokajlů (obr. č. 4a). 
Zajistěte dvojitým uzlem (obr. č. 4b, 4c). 
Opět protáhněte několika rokajly 
a odstřihněte (obr. č. 4d, 4e, 4f, 4g).

6. krok: 
Kompletace 
Koncové sloupky vsuňte do ramínek. 
Opatrně dovřete. K očkům zamačkávacích 
koncovek pomocí 2 ks kroužků připevněte 
karabinku (obr. č. 6a). Na opačném konci 
kroužkem připevněte asi 4 cm adjustového 
řetízku (obr. č. 6b). Koncové očko ozdobte 
3 ks R8 navlečenými na 8mm kroužku 
(obr. č. 6c, 6d).
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