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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Š i tá  b r o ž  v  i n t e n z i v n í c h  b a r v á c h

Kokarda
ze sítě

PRECIOSA CandyTM

 111 01 363; 12 mm

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Helena Chmelíková



5. krok:
4. krok zopakujte ještě 28x (celkem 29x).

6. krok:
Spojte pásek do kruhu. 
Doplňte 3 ks R1 a provlékněte prostřední 
R1. Vytvořte špičku očka. 
Vyvlékněte zajišťovací R. 
Svažte vlasce a zakončete.

7. krok:
Vytvořte kolečko. 
Na jedné straně pásku provlékněte 
vrcholové R1. Mezi každý druhý přidejte 
1 ks R1 (celkem 24 ks). Ještě jednou 
provlékněte. Svažte vlasce a zakončete.

8. krok:
Znovu si připravte vlasec.

9. krok:
Navlékněte 18 ks R2. 
Předposlední 17. ks provlékněte ještě 
jednou.

Kokarda ze sítě

Š i tá  b r o ž  v  i n t e n z i v n í c h  b a r v á c h

Podle tohoto návodu si můžete ušít efektní síťovanou brož z perliček PRECIOSA rokajl 
s povrchovým zušlechtěním PRECIOSA Terra Intensive. Připravených je pro vás 11 sytých 

výrazných odstínů na perličkách PRECIOSA rokajl 10/0, 6/0, 
PRECIOSA FarfalleTM 3,2 x 6,5 mm a také PRECIOSA TwinTM 2,5 x 5 mm.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl 
331 19 001; 10/0; 
16A91 oranžová; 350 ks (R1) 
 
331 19 001; 10/0; 
16A26 růžová; 1000 ks (R2) 
 
PRECIOSA CandyTM (C) 
111 01 363; 12 mm; 
00030/29501 tmavá duha; 1 ks 

- sítko 16 mm po obvodu s 8 dírkami; 
brožové lůžko kulaté průměr 18 – 20 mm 
 

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; 
nůžky; tavné lepidlo s pistolkou

Obtížnost: 

Technika: síťování, šití

Postup:

1. krok:
Připravte si vlasec asi 150 cm (rozpažení). 
10 cm od začátku umístěte zajišťovací R.

2. krok:
Navlékněte 10 ks R1. 
Předposlední 9. ks provlékněte ještě 
jednou.

3. krok:
Navlékněte 7 ks R1. Provlékněte 1. ks 
z 2. kroku. Navlékněte 5 ks R1. 
Provlékněte 4. ks ještě jednou.

4. krok:
Navlékněte 7 ks R1. Provlékněte prostřední 
R1 ze 7 ks z 3. kroku. Navlékněte 5 ks R1. 
Provlékněte 4. ks ještě jednou.

2. krok
3. krok
4. krok

9. krok
10. krok
11. krok



17. krok:
Přišijte C. 
Opět využijte obvodové dírky 
na sítku, vždy dvě proti sobě.

10. krok:
Navlékněte 7 ks R2. Provlékněte 9. ks 
z 9. kroku. Ještě jednou navlékněte 7 ks R2. 
Provlékněte 1. ks z 9. kroku. Navlékněte 5 ks 
R2. Provlékněte 4. ks ještě jednou. 
 
11. krok:
Navlékněte 7 ks R2. Provlékněte 9. ks 
z 10. kroku. Ještě jednou navlékněte 7 ks R2. 
Provlékněte prostřední R2 ze 7 ks 
z 10. kroku. Navlékněte 5 ks R2. 
Provlékněte 4. ks ještě jednou.

12. krok:
11. krok zopakujte ještě 20x (celkem 21x).

13. krok:
Kroky 8. - 12. zopakujte ještě jednou.

14. krok:
Obě části pásku spojte do kruhu. 
Doplňte 3 ks R2 a provlékněte prostřední 
R2. Vytvořte špičku očka. 
Vyvlékněte zajišťovací R. 
Svažte vlasce a zakončete.

18. krok:
Pomocí tavného lepidla přilepte Kokardu 
k brožovému lůžku.

15. krok:
Vytvořte kolečko. 
Na jedné straně pásku provlékněte 
vrcholové R2 (celkem 24 ks). 
Ještě jednou provlékněte. 
Svažte vlasce a zakončete.

16. krok:
Obě kolečka najednou přišijte k sítku 
k obvodovým dírkám. 
Vlasec přivažte k sítku. Uzel umístěte 
na rubové straně. Nejdříve využijte dírky 
umístěné proti sobě (zelené body). 
Poté dírky umístěné křížem k předešlým 
(červené body). Nakonec zbylé (modré 
body). Můžete mezi tím několikrát 
utáhnout vlasec svázáním s koncem vlasce 
od přivázání k sítku.


