Designérka Helena Chmelíková

Jarní slunce
J a r n í l í s t k y a k v ě t v pa s t e lov ýc h b a r vác h

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0

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

J a r n í l í s t k y a k v ě t v pa s t e lov ýc h b a r vá c h

Jarní slunce
Užijte si příjemnou jarní náladu pučících lístků a květů. Vytvořte si lístečky v něžných
pastelových barvách PRECIOSA perliček. Perličkové lístečky můžete zakomponovat do náramku
nebo z nich vytvořit náušnice. Spojením lístečků dokonce vznikne květ, který může být součástí
nepřehlédnutelného jarního šperku nebo může sloužit jako dekorace.
Zapojte svou fantazii a užijte si práci s perličkami v pastelových barvách.

Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0;
382PP; růžová;
60 ks (lístek); 240 ks (náramek);
273 ks (květ)
331 19 001; 10/0;
382PA; slámová;
60 ks (lístek); 240 ks (náramek)

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla;
nůžky; ploché kleště (na kroužky); štípací
kleště; pravítko

Obtížnost:

331 19 001; 10/0;
382PY; žlutá;
60 ks (lístek); 240 ks (náramek)

Technika: šití (peyotový steh)

PRECIOSA voskové perle (IP)
131 19 001; 4 mm;
02010/30013; lososová;
4 ks (lístek); 16 ks (náramek); 18 ks (květ)

Náramek a náušnice

131 19 001; 4 mm;
02010/30012; slámová;
4 ks (lístek); 16 ks (náramek)
131 19 001; 4 mm;
02010/30011; žlutá;
4 ks (lístek); 16 ks (náramek)
- náramek: přívěšek ve tvaru lístku
s očkem (3 cm) nebo jiný tvar; řetízek hrubší
(zavření karabiny do očka); kroužky 5 mm
(přívěsky); 4 mm (karabinka); karabinka;
ketlovací nýt 12 mm
- náušnice: jemný řetízek; háček; kroužky
4 mm

Postup:

3. krok:
Na boku navlékněte 3 ks R, 1 ks IP a 3 ks R.
Provlékněte R na opačné straně IP.

8. krok:
Vytvořte všech 12 lístků (4 ks od každého
odstínu).
4. krok:
Provlékněte poslední R z nově navlečených.
Navlékněte 1 ks R. Provlékněte R u IP.
Postupujte jako ve 3. kroku. Provlékněte
R na opačné straně IP. Navlékněte 1 ks R.
Provlékněte první R ze 3. kroku.

5. krok:
Provlékněte poslední doplněný R.
Ob jeden R doplňte 2x 1 ks R (peyotový
steh). Doplňte špičku. Navlékněte 7 ks
R. Provlékněte 6. R. Navlékněte 5 ks R.
Provlékněte R vedle IP. Doplňte 2x 1 ks R
ob jeden R.

Na řetízku je zavěšeno 12 ks šitých lístků
a 6 ks lístků kovových. Délka zapnutého
náramku je asi 17,5 cm.
1. krok:
Navlékněte 1 ks IP a 5 ks R. Svažte konce
vlasce.
6. krok:
Po obou stranách lístečku doplňte 5x 1 ks R
peyotovým stehem.
Na špičce k vrcholovému R přišijte 1 ks IP.

2. krok:
Provlékněte 3 ks R. Vytvořte očko.
Navlékněte 4 ks R. Znovu je provlékněte
s R ze základny. Provlékněte zbylé 2 ks R
u IP. Vtáhněte druhý konec vlasce do IP.

7. krok:
Po obou stranách lístku doplňte 5x 1 ks R
peyotovým stehem. Provlékněte vrcholový
IP. Zapošijte. Jednoduchý uzel schovejte
do R, dvojitý do IP.

9. krok:
Délka řetízku je asi 20 cm. Na jeden konec
zavěste karabinku a na druhý přiketlujte
1 ks IP.

10. krok:
Délka ozdobeného řetízku je asi 15 cm.
Lístky umístěte dle vlastních představ a dle
velikosti oček řetízku. Otevřete kroužek
a propojte očko lístku s očkem na řetízku.

Květ
Na jeden květ potřebujete 3 ks lístečků
s 6 ks IP.
12. krok:
Využijte 1., 3. a 4. krok z náramku.
13. krok:
Na bocích využijte peyotový steh.
Na vrcholu opět navlékněte 3 ks R, 1 ks IP
(čtvrtá) a 3 ks R.

17. krok:
Na bocích využijte peyotový steh.
Vrcholový IP provlékněte.

19. krok:
Do středu květu umístěte 1 ks IP, který
můžete přišít.

14. krok:
Na bocích využijte peyotový steh.
Na vrcholu opět navlékněte 3 ks R, 1 ks IP
(pátá) a 3 ks R.

11. krok:
Vytvořte si náušnice. Lístek je zavěšen
pomocí kroužku na 3cm řetízku.
Druhý konec je připojen přímo k háčku.

15. krok:
Na bocích využijte peyotový steh.
Na vrcholu vytvořte špičku z R.
Navlékněte 7 ks R. Provlékněte 6. R.
Navlékněte 5 ks R.

16. krok:
Na bocích využijte peyotový steh.
K vrcholovému R přišijte 1 ks IP (šestá).

18. krok:
Spojte 3 ks lístečků. Jedenkrát provlékněte
u všech lístečků spodní 3 ks R.
Při druhém provlékání propojte i boční R
z 5-ti R v 1. kroku (náramek).

