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Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Kerrie Slade

PRECIOSA Pip™
111 01 346; 5 x 7 mm

S P L É TA N Ý  N Á R A M E K

Kumihimo
a PRECIOSA Pip™

12. krok:
Používejte přibližně 40 cm navlékací nitě 
a ukončete jeden konec pletence tím, 
že několikrát těsně omotáte niť kolem 
úseku pletence bez perlí (cca ½ cm od 
úseku pletence s perlemi) a zavažte 
několika uzly. Zkraťte niť, odstřihněte uzel 
na konci blízko omotání a zalepte konce 
menším nánosem lepidla (obr. č. 12).

13. krok:
Opakujte krok 12 na druhém konci pletence.

14. krok:
Naneste trochu lepidla na jeden konec 
pletence dle pokynů výrobce lepidla 
a vsuňte ho do jedné půlky spony. 
Odstraňte přebytečné lepidlo a nechte 
uschnout. Nalepte druhou půlku spony na 
druhý konec náramku (obr. č. 14a a obr. č. 
14b).

Rady:
•Stříhejte šňůrky trochu šikmo, aby se perle jednodušeji navlékaly na šňůrku a přidejte 

trochu čirého laku na nehty nebo lepidla na konec šňůrky, aby se zpevnil.
•Přizpůsobujte délku náramku přidáním perlí do šňůr v kroku 2.
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6. krok:
Žádné perle nepřidávejte, vrchní pravou 
šňůrku vezměte a stáhněte ji do volného 
zářezu, který leží hned po pravé straně dvou 
dolních šňůrek (obr. č. 6a).

Vezměte dolní levou šňůkru a dejte 
ji nahoru do volného zářezu po levé straně 
jediné šňůrky, která zůstala nahoře na 
disku (obr. č. 6b). Otočte disk o čtvrt otáčky 
doprava.

7. krok:
Vytvořte malý opletený úsek bez perlí
tím, že opakujete krok 6 ještě 19krát 
(tím pádem obsahují kroky 6 a 7 
40 jednotlivých pohybů - přesunů šňůrek): 
pamatujte sekvenci z horní pravé strany 
do spodní pravé strany, ze spodní levé 
strany do horní levé strany a pak čtvrt 
otáčky. Obrázek 7 znázorňuje spodní stranu 
práce na konci kroku 7.

8. krok:
Opakujte krok 6, ale posuňte perli Pip 
po šňůrce, s kterou zrovna pracujete, 
a pak ji zasuňte pod horizontální šňůrku, 
která se s tou šňůrkou kříží (ujistěte se, 
že perle zůstala na místě a nevyskočila 
zpod šňůrky). Viz obrázky 8a a 8b, které 
znázorňují přidávání prvních dvou perlí Pip.

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA Pip™
111 01 346; 5 x 7 mm; 
23980/22203; 240 ks 
 
navlékací šňůra typu S-Lon #18, silonová 
navlékací niť, např. 6lb Fireline, kulatý disk 
Kumihimo, 8x cívky Kumihimo, závaží 
Kumihimo nebo malý sáček s mincemi, 
nalepovací spona s vnitřním průměrem 
3 – 4 mm, lepidlo, nůžky 
 

Obtížnost:

Technika: kumihimo

Postup: 

1. krok:
Odstřihněte 8 kousků šňůrky po 65 cm
a udělejte uzel na jednom konci každé 
šňůrky.

2. krok:
Na každou šňůrku navlékněte 30 ks perlí 
Pip.

3. krok:
Dejte všech 8 šňůrek dohromady a zavažte 
je k sobě uzlem s tím, že necháte nad uzlem 
volný kus šňůrky v délce 5 cm.
Zavažte druhý konec každé šňůrky 
do středu cívky a namotejte přebytečnou 
šňůrku kolem cívky s tím, že necháte 

Kumihimo a PRECIOSA Pip™

S P L É TA N Ý  N Á R A M E K

Preciosa Ornela představuje perli ve tvaru drobného jadérka se značkou
PRECIOSA Traditional Czech Bead™. Autorka návodu, anglická výtvarnice

Kerrie Slade, využila oblíbenou techniku splétání provázků a šňůrek pro originální
a působivé představení mačkané perle PRECIOSA Pip™. Spojením perle Preciosy Ornely 

s tvarem drobného jadérka s technikou pletení známou jako Kumihimo, vytvoříte poutavý 
náramek. Tento návod je na náramek v délce 21 cm včetně spony – můžete ale přizpůsobit 

navlékání velikosti, kterou potřebujete.

cca 30 cm šňůry volně mezi cívkou 
a vrchním uzlem. 
Nechte všechny perle mimo cívku, 
aby byly vyvěšené na pracovním úseku nitě 
(obr. č. 3).

4. krok:
Provlékněte vrchní uzel středovou dírou 
v disku Kumihimo směrem z přední strany 
na zadní a přivažte k němu závaží.

5. krok:
Dejte šňůrky do zářezů kolem disku
dle obr. č. 5.

 
 

9. krok:
Opakujte krok 6, dokud nebudou všechny 
perle Pip použité s tím, že jste posunuli 
1 perli Pip po šňůrce a zasunuli ji pod 
horizontální šňůrku, která se s ní kříží, 
a nezapomněli disk otáčet o čtvrt otáčky 
vždy po 2. pohybu. Odviňte šňůrku z cívky 
dle potřeby. Obraz 9 znázorňuje, 
jak by Vaše práce měla z horní strany disku 
vypadat po dodělání každé sekvence, která 
se skládá ze dvou pohybů.

10. krok:
Jakmile budou všechny perle Pip použité, 
opakujte krok 6 ještě 20krát (celkem 40 
pohybů) bez přidání dalších perlí, aby na 
konci náramku byl krátký úsek bez perlí.

11. krok:
Odstraňte závaží a cívky. Pevně držte 
nový pletený úsek vytvořený při kroku 10, 
opatrně odeberte z disku a uvažte uzel 
u pleteného úseku, aby se to nerozmotalo. 
Jemně táhněte každý konec pletence, aby se 
to rovnoměrně protáhlo (obr. č. 11).

6a.

6b.

7.

3.

5.

8a.

8b.

9.

11.


