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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

V ý r a z n ý  n á r a m e k  z  P r e C I O S a  T u b e S

Stíny pralesa

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

PRECIOSA Tubes
 351 12 001; 35 mm

PRECIOSA Tubes
 321 11 001; 40 x 30 mm



2. krok:
Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1. 
Druhým koncem lanka také provlékněte 
T1. Zároveň jím zpevněte opětným 
provlečením T2 a T1.

3. krok:
Na jeden konec lanka navlékněte 6 ks R 
a 1 ks T1. T1 provlékněte i druhým koncem 
lanka.

4. krok:
Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1.
T1 provlékněte i druhým koncem lanka.

5. krok:
Na opačný konec lanka než v 3. kroku 
navlékněte 6 ks R a 1 ks T1. T1 provlékněte 
i druhým koncem lanka.

6. krok:
Na jeden konec lanka navlékněte 1 ks T1. 
T1 provlékněte i druhým koncem lanka.

Stíny pralesa

V ý r a z n ý  n á r a m e k  z  P r e C I O S a  T u b e S

Nechte se inspirovat barevností z teplých měsíců roku. Vytvořte si náramek dle doplňků 
z trendů 2021. Pohrajte si s perličkami PRECIOSA Tubes v tónech temných stínů, 

odrazů vodní hladiny a šustění listů. Výsledek Vás potěší.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Tubes (T1); směs 36 ks 
321 11 001; 40 x 3 mm; 
2398A; černá AB; 21 ks 
 
321 11 001; 40 x 3 mm; 
50710; emerald; 4 ks 
 
321 11 001; 40 x 3 mm; 
30050; světle modrá; 5 ks 
 
321 11 001; 40 x 3 mm; 
30100; tmavě modrá; 6 ks 
 

PRECIOSA Tubes (T2) 
351 12 001; 35 mm; 
37050; světle modrá; 4 ks 
 

PRECIOSA rokajl (R); směs 108 ks 
331 19 001; 10/0; 
35056; světle modrá; 24 ks 
 
331 19 001; 10/0; 
65106; tmavý tyrkys; 72 ks 
 
331 19 001; 10/0; 
55716; emerald; 12 ks 

- obyčejné nylonové lanko 0,24 nebo 
0,30 mm; magnetická záponka asi 40 mm 
(vnitřní prohlubeň 35 cm); lepidlo na nesavé 
materiály

 
 

- štípací kleště; pravítko; ploché kleště 
(pomůžou utáhnout uzle) 
 

Obtížnost:

Technika: propojovaný návlek (pravoúhlý 
steh)

Postup: 

Délka kompletního náramku je asi 
17,5 cm. Můžete délku přizpůsobit vlastním 
potřebám. Skončit návlek dříve nebo 
naopak návlek prodloužit. Vždy kratší 
strany zakončete T2. Z T1 si můžete 
vytvořit vlastní směs. Změnit počet odstínů. 
Náramek tvoří na sebe navazující čtyři části 
navlečené vždy asi na 1,10 m lanka. 
Okraje jsou vlepeny do záponky.

1. krok:
Odstřihněte asi 1,10 m lanka. 
Navlékněte na něj 2 ks T2. 
Posuňte do středu lanka. 1ks T2 provlékněte 
jedním koncem lanka ještě jednou. 
Vždy jemně, ale pevně utáhněte.



10. krok:
Naneste lepidlo do prohlubně záponky. 
Vložte krajní T2. Přidržte nebo zajistěte 
do zaschnutí.

9. krok:
Náramek je po delších stranách lemován 
18-ti obloučky (9 a 9 na každé straně). 
Na kratších je zakončen 2 ks T2. 
Nezapomeňte poslední T1 a následující T2 
prošít ještě jednou. Konce lanek vtáhněte 
do nejbližší T1 nebo T2. Oba konce lanek 
od téhož uzle do stejné T1 nebo T2. 
Přečnívající konce lanka odštípněte.

7. krok:
Pokračujte dál dokud nedojde lanko 
(počítejte s utáhnutím uzle). 
Střídejte 3. a 5. krok. Mezi nimi doplňujte 
1 ks T1 jako ve 4. kroku. Svažte konce lanka 
dvěma uzly.

8. krok:
Poslední T1 ze 7. kroku provlékněte 
novým lankem. Posuňte do středu lanka. 
Pokračujte jako v 3., 4., 5., a 6. kroku.


