
19. krok:
Hotovou stuhu pak použijte jako čelenku, 
kterou vzadu uvážete. Sponky do vlasů 
pomohou udržet stuhu na hlavě. 
Stuhu můžete uvázat i kolem pasu a nosit 
jako pásek.

Preciosa-Ornela.com

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

O z d O b a  d O  v l a s ů  z  p e r l í  a  p e r l i č e k

Květinová
 stuha

PRECIOSA Engraved Pip
 111 01 391; 9 x 14 mm

PRECIOSA PipTM

 111 01 346; 5 x 7 mm

PRECIOSA CandyTM

 111 01 363; 8 mm
PRECIOSA rokajl

 331 19 001; 10/0

Designérka Kerrie Slade

Připevněte F ke stuze prošitím stuhy, 
navléknutím 1x F a 1x R, a pak prošitím 
zpět skrz F a stuhu. Opakujte několikrát, 
zauzlujte a ostřihněte nit. Obr. č. 18c.

18b. 18c.



4. krok:
Pokračujte k šestému R z 2. kroku podle 
Obr. č. 4. Navlékněte 2x R a provlékněte 
další 3x R z 2. kroku. Pokračujte stejným 
způsobem. Vždy přidejte 6 párů R. 
Dokončete tento řádek provléknutím 
prvního R z této řady.

5. krok:
Navlékněte 2x R a provlékněte druhý 
R z předchozí řady, pak skrz další 3x R 
přidané v 2. kroku a nahoru skrz další 1 R 
z předchozího kroku. Stejnou metodou 
přidejte 2x R ke každému páru přidanému 
ve 4. kroku. Dokončete řádek provléknutím 
prvního R z této řady. Obr. č. 5.

6. krok:
Stejnou metodou přidejte 2x R 
ke každému páru z 5. kroku. 
Dokončete řádek provléknutím prvního R 
z této řady. Obr. č. 6.

7. krok:
Stejnou cestou navlékněte 1x R ke každému 
páru z 6. kroku. Obr. č. 7a. a Obr. č. 7b 
znázorňují přední stranu květu
a Obr. č. 7c znázorňuje stranu zadní. 
Zauzlujte, zapošijte a odstřihněte ten konec 
nitě, se kterým jste pracovali.

8. krok:
Navlékněte jehlu na druhý konec nitě 
a obraťte květ. Provlékněte všechny R 
a EP, které jste přidali v 1. kroku tak, abyste 
skončili u EP. Obr. č. 8.

9. krok:
Navlékněte 1x R mezi každý EP 
a provlékněte první R v tomto řádku. 
Obr. č. 9. Nový R by měl být na R z 1. kroku. 
Provlékněte vše znova opačným směrem.

Květinová stuha

O z d O b a  d O  v l a s ů  z  p e r l í  a  p e r l i č e k

Pomocí návodu a kolekce perlí a perliček PRECIOSA Light Ivory Wedding vytvoříte různé tvary 
květů, které pak můžete našít na širokou stuhu. Snadno tak vyrobíte krásnou romantickou 

ozdobu do vlasů pro nevěstu. Ozdobenou stuhu lze také nosit kolem pasu. 
Stuha pak může zdobit nejen nevěstu, ale i družičky.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 
382PI slonová kost; 5g 
 
PRECIOSA Engraved Pip (EP)
111 01 391; 9 x 14 mm; 
84000/21402; 6 ks 
 
PRECIOSA PipTM (P)
111 01 346; 5 x 7 mm; 
83500/21402; 44 ks 
 
PRECIOSA mačkaná perle - jazýček (D)
111 69 014; 3 x 11 mm; 
83500/21402; 20 ks 
 
PRECIOSA ohňové perle (FPB)
151 19 001; 4 mm; 
83500/21402; 5 ks 
 
PRECIOSA CandyTM (C)
111 01 363; 8 mm; 
83500/21402; 4 ks 
 
PRECIOSA Pomněnka (F)
111 01 362; 5 mm; 
83500/21402; 20 ks

nit v barvě perlí a perliček (Fireline 6lb, 
krystal); nit krejčovská (slonová kost); 
40mm stuha (slonová kost, přibližně 2 m); 
nůžky; jehla (velikost 10 až 15); krejčovská 
křída

Obtížnost:

Technika: šití, zdobení

Postup:

Hotová ozdoba do vlasů měří přibližně 2 m.

Velká květina Pip: 
 
1. krok:
Na 1,25 m nitě navlékněte střídavě 6x R 
a 6x EP. Nechte si 50 cm volné nitě 
a pracujte s 75cm vlascem. 
Provlékněte ještě jednou první R, 
tím vytvoříte kruh. Znovu provlékněte 
všechny R a EP. Obr. č. 1.

2. krok:
Přidejte 3x R mezi každý R přidaný 
v předchozím kroku a znovu provlékněte 
první 2 R z této řady. Nový R by měl být 
v popředí. Obr. č. 2.

3. krok:
Přidejte 1x R mezi každý prostřední R 
z předchozího kroku. Obr. č. 3. 
Dokončete řádek provléknutím všech 
nových a sousedních R ještě jednou.
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16. krok:
Opakujte 15. krok a vytvořte celkem 4 Pip 
květy.

Zkompletování ozdoby:
 
17. krok:
Navlékněte dostatečnou délku krejčovské 
nitě a konec zauzlujte. Najděte střed stuhy 
a připevněte EP květ (uzel by měl být ze 
zadní strany) a na pravé straně jehlou 
provlékněte dírku ve středu květu. 
Navlékněte 1x FPB a 1x R a znovu 
provlékněte FPB, květ a nakonec stuhu. 
Opakujte několikrát. Obr. č. 17a.

Připevněte květ ke stuze navíc tím, 
že přišijte 6 středních R, které jste přidali 
v 12. kroku. 

Opakujte podruhé. Obr. č. 17b. 
Několikrát ještě prošijte stuhu a na zadní 
straně stuhy zauzlujte a odstřihněte nit. 
Obr. č. 17c.

18. krok:
Inspirujte se fotografií hotové ozdoby 
a přišijte zbývající květy. Pomocí krejčovské 
křídy si můžete udělat malé značky na 
zadní straně stuhy, ale dejte si pozor, abyste 
stuhu nepoškodili. Jestli ozdobu máte do 
vlasů, tak je lepší přišít květy blízko středu 
a nechat část, která bude za ušima, 
bez ozdob. 
 
Připevněte květy s D ke stuze prošitím 
stuhy ze zadu, pak skrz střední dírku květu, 
navlékněte 1x C a nakonec znovu skrz květ 
a stuhu. Provlékněte stuhu, květ a obě dírky 
C několikrát, a pak nit zauzlujte 
a odstřihněte. Obr. č. 18a.

Připevněte malé P květy prošitím stuhy, 
střední dírky květu, a pak navlékněte 
1x FPB a 1x R. Vraťte se zpět skrz FPB, 
květ a stuhu. Opakujte několikrát, 
a pak zauzlujte a odstřihněte nit. 
Obr. č. 18b.

10. krok:
Navlékněte 3x R mezi každý R
z předchozího kroku a dokončete řádek 
provléknutím prvních 2 R z tohoto řádku. 
Obr. č. 10.

11. krok:
Navlékněte 1x R mezi každý prostřední R 
z předchozího kroku. Obr. č. 11. 
Dokončete řádek provléknutím podruhé 
novým a sousedním R.

12. krok:
Provlékněte vše až k šestému R z 10. kroku 
podle Obr. č. 12a. Navlékněte 3x R 
a provlékněte další 3 R z 10. kroku. 
Pokračujte stejným způsobem a přidejte 
6 krát 3x R. Dokončete řádek provléknutím 
prvních 3 R, zauzlujte, zapošijte 
a odstřihněte nit. Obr. č. 12b.

Květina s jazýčky: 
 
13. krok:
Na 40 cm vlasce navlékněte 1x D a 1x P. 
Zopakujte 5x. Obr. č. 13a. Nechte si 20 cm 
volného vlasce a provlékněte znovu první 
D. Tím vytvořte kruh. Obr. č. 13b. 
Ještě jednou vše provlékněte. 
Oba konce nitě zauzlujte za každou druhou 
perlí. Jeden směřujte doleva, 
druhý doprava. Obr. č. 13c.

14. krok:
Opakujte 13. krok a vytvořte celkem 4 květy.

Malá květina s Pip: 

15. krok: 
Na 30 cm nitě navlékněte 6x P. 
Obr. č. 15a. Nechte si 15 cm volné nitě 
a provlékněte znovu první P. 
Tím vytvořte kruh. Obr. č. 15b. 
Provlékněte ještě jedou všechny P. 
Oba konce nitě zauzlujte mezi každou perlí. 
Jeden směřujte doleva, druhý doprava. 
Obr. č. 15c.
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