12. krok:
Provlékněte stuhu dvěma smyčkami,
zavažte a náhrdelník je hotový.
Obr. č. 12a a č. 12b.
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11. krok:
Opakujte krok č. 9 a č. 10 s poslední vločkou
na druhé straně náhrdelníku. Obr. č. 11.
11.
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Designérka Kerrie Slade

PRECIOSA Candy Oval
111 01 388; 4 x 6 mm

LUXUSNÍ NÁHRDELNÍK Z PERLÍ A PERLIČEK

PRECIOSA broušený rokajl - Šarlotky
361 11 001; 13/0

PRECIOSA broušený rokajl
361 11 001; 11/0

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

Třpytivý náhrdelník
ze zlatých vloček

LUXUSNÍ NÁHRDELNÍK Z PERLÍ A PERLIČEK
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Třpytivý náhrdelník ze zlatých vloček
Vyrobte si pomocí techniky návlek jednoduché tvary připomínající
sněhové vločky z perlí PRECIOSA Candy Oval a broušeného rokajlu.
Spojením vloček si vytvoříte své vlastní výrobky nebo sváteční bižuterní sadu.

Materiál a pomůcky:

1a.

PRECIOSA Candy Oval (C)
111 01 388; 4 x 6 mm;
02010/86800 travertin; 102 ks
PRECIOSA broušený rokajl - Šarlotky (R13)
361 11 001; 13/0; 68304 zlatá; 3g

4. krok:
Provlékněte znovu první 3 R11. Obr. č. 4.
1b.

4.

PRECIOSA broušený rokajl (R11)
361 11 001; 11/0; 68304 zlatá; 5g
vlasec v barvě perlí a perliček (KO zlatá); stuha;
nůžky; jehly na šití (velikost 10 až 15)
2. krok:
V opačném směru provlékněte jehlu druhou
dírou prvního C. Obr. č. 2a.
Navlékněte 5x R11 a provlékněte druhou
dírkou dalšího C. Přidávání R11 opakujte,
dokud nepřidáte 5x R11 mezi druhé dírky
všech C. Obr. č. 2b.
Obtížnost:

2a.

Technika: návlek
Postup:
Každá vločka měří v průměru 2 cm,
hotový náhrdelník měří 40 cm

2b.

Vločky

Náhrdelník
5. krok:
Podle postupu výše (kroky č. 1 až č. 4)
vytvořte celkem 17 vloček. U dvou vloček
použijte delší vlasec - 70 cm – s 15cm
koncem vlasce.
6. krok:
Odložte 2 vločky s delším vlascem –
ty použijete nakonec. Položte 2 vločky vedle
sebe. Na vlasec u vločky vlevo navlékněte
3x R13. Provlékněte protilehlý R13
u pravé vločky. Navlékněte další 3x R13
a provlékněte prostřední R13 u levé vločky.
Obr. č. 6.
6.

1. krok:
Navlékněte na 55cm vlasec střídavě 6x R13
a 6x C.
Tip - položte perle C do řady na pracovní plochu
a provlékněte stejnou dírkou všechny najednou
(horní nebo dolní). Obr. č. 1a. Nechte si 15cm
konec vlasce a provlékněte vše ještě jednou
od prvního R13 a C. Obr. č. 1b.

8. krok:
Stejným postupem spojte celkem 15 vloček.
Po každém spojení dvou vloček zauzlujte
vlasec a odstřihněte.
9. krok:
Podle postupu zobrazeného na obr. č. 6
a č. 7 připojte jednu z posledních 2 vloček
(ty s dlouhým koncovým vlascem) ke konci
řetězu vloček. S delším vlascem provlékněte
perle a perličky až k prostřední perličce
zobrazené na obr. č. 9.
Navlékněte 22x R11 a provlékněte jehlu
prostřední perličkou (špičkou), a pak
opačným směrem znovu provlékněte nové
R11 a znovu prostřední perličku.
9.

10. krok:
Dle obr. č. 10a znovu provlékněte nové R11
(22 perliček) a znovu prostřední perličku
R11 u druhé špičky. Navlékněte 3x R13
a znovu v opačném směru provlékněte
smyčku 22 R11 viz obr. č. 10b.
Zauzlujte a odstřihněte vlasec.
10a.

3. krok:
Znovu vše provlékněte mimo prostřední
perličky u každé skupiny 5x R11.
Během provlékání vždy pevně utáhněte
předchozí skupinu R11, aby prostřední
perlička vyskočila a vytvořila špičku.
Obr. č. 3a a 3b.

7. krok:
Znovu provlékněte každou skupinu
3 R13 mimo prostřední perličky.
Během provlékáni vždy pevně utáhněte
předchozí skupinu R13, aby prostřední
perlička vyskočila a vytvořila špičku.
Obr. č. 7a a č. 7b.

