Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA dvoukrátky
351 31 001; 10/0

Karmínová
poinzeta
B r o ž z P R E C I O S A d v o u k r át E K

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0

PRECIOSA rokajl

331 39 001; 10/0; 6/0

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

B r o ž z P R E C I O S A d v o u k r át E K

Karmínová poinzeta
Je Vaší silnou stránkou trpělivost? Zkuste si ušít poinzetu odrůdy „Diva“
z perliček PRECIOSA Two-Cuts (dvoukrátek). Vydrží dlouho, nevyžaduje speciální
zacházení, přistínění a nevadí ji ani průvan. Potěšte sebe nebo své blízké.
Zakomponujte poinzetu do svého vlastního designu nebo ji použijte jako dekoraci,
budete mile překvapeni výsledkem.

Nejdříve vytvořte základní očko z 1 ks R,
1 ks TC, 1 ks R, 1 ks TC a 1 ks R.
Poté využijte peyotový steh.
Středové žebro tvoří 1 ks TC, 1ks R a 1 ks
TC. Na bocích přidávejte po 1 ks TC.
V některých případech při přechodu z jedné
řady do druhé, na okraji základny a okrajích
boků využijete jedno očko z řetízkového
stehu (vyšívání nití).

detail - řetízkový steh

Materiál a pomůcky:
PRECIOSA dvoukrátky (TC)
351 31 001; 10/0;
97079 rubín průtah AB; 50 g
351 31 001; 10/0;
07403 růžová sytá; 25 g
PRECIOSA rokajl
331 39 001; 10/0;
93190 červená mat; 124 ks (R10)
331 39 001; 6/0;
93190 červená mat; 3 ks (R6)
331 19 001; 10/0;
03693 růžová; 100 ks (R11)
PRECIOSA voskové perle
131 19 011; 8 mm;
30004; tělově růžová; 3 ks (IP8)
131 19 011; 4 mm;
30004; tělově růžová; 3 ks (IP4)
- sítko průměr 27 mm; brožové kulaté lůžko
průměr 28 mm

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla;
nůžky; lepidlo na nesavé materiály;
permanentní červený fix

Obtížnost:
Technika: šití (peyotový steh)
Postup:
1. krok:
Vytvořte 5 ks rubínových lístečků
s červenými žebry, 4 ks rubínových lístečků
s růžovými žebry a 3 ks lístečků s červenými
žebry. Uspořádat je můžete dle vlastních
představ. Při šití vybírejte tvarově
co nejpodobnější perličky.

2. krok:
Na sítku podle rozmístění dírek si načrtněte
šestiúhelník. Vlasec provlékněte dírkami
a přivažte na rubu sítka.
Ke stranám šestiúhelníku přiložte hranu
základny lístečku. K sítku přišijte lístek
v místě prvních R. Provlékněte dírku v sítku
z rubu. Zachyťte vlasec mezi R.
Vraťte se dírkou na rub sítka. Můžete svázat
konce vlasce a pokračovat dál.

9. krok:
Přišijte zvenčí obloučky ze 7 ks R11 u IP8.

7. krok:
Do středu přišijte 4x R6. Pod středový
umístěte 4 ks R10. Navlékněte 1 ks R6
a vraťte se do R10. Zbylé R6 umístěte
do mezer mezi IP8.

3. krok:
Vytvořte druhou vrstvu lístečků.
Tři lístečky přišijte ob jeden ve stejné
vzdálenosti od středu sítka jako spodní,
ale nad mezeru mezi nimi.

5. krok:
Vytvořte kroužek z 1 ks IP8, 1 ks IP4, 1 ks
IP8, 1 ks IP4, 1 ks IP8 a 1 ks IP4.
Provlékněte dvakrát.

6. krok:
Kroužek z IP přišijte k sítku.
IP8 umístěte do prázdných výběžků
na sítku.
4. krok:
Doplňte druhou vrstvu lístečků.
Zbylé tři přišijte o málo blíže ke středu
sítka. Hranu základny budou mít na stejné
úrovni jako předešlé lístečky první R.

10. krok:
Začistěte vlasce z rubu sítka tak,
aby nepřečnívala přes okraj.
Lůžko přilepte k sítku.

8. krok:
Přišijte zvenčí obloučky z 6 ks R11 u IP4.

Poinzetu můžete použít i jako ozdobu
na dárek. Přidejte stuhu a vytvořte
náhrdelník nebo náramek.
Případně různě si vyhrát s tvary lístečků.
Můžete využít princip šití a jiné velikosti
PRECIOSA dvoukrátek nebo
skládat jiné varianty.

