Designérka Karla Mokrošová - Jewelry from BEADS

Náramek
Guadalupe
N á r a m e k G u a d a l u p e z p e r l i č e k PRE C I O S A W h i t e l i n i ng

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0; 8/0

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 13/0; 8/0

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

N á r a m e k G u a d a l u p e z p e r l i č e k PRE C I O S A W h i t e l i n i ng

Náramek Guadalupe
Přinášíme Vám návod na perličkový náramek jako stvořený pro letní sezónu.
Použijte pestré PRECIOSA White Lining perličky v transparentní barvě skla s bílým průtahem,
který zdůrazňuje efekt jednotlivých barev skla. Poskládejte si barvy dle své fantazie
a budete překvapeni, jakého výsledku se dočkáte.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0;
65156; světle modrá; 84 ks

2. krok:
Prošijte vedlejší 2x R10 směrem dolů.
Perličky stáhněte k sobě.

5. krok:
Navlékněte 2x R10 barvy bílé a prošijte
2x R10 barvy bílé směrem nahoru.
Perličky stáhněte k sobě.

3. krok:
Navlékněte 2x R10 barvy bílé a prošijte
2x R10 barvy světle modré směrem dolů.
Perličky stáhněte k sobě.

6. krok:
Prošijte 2x R10 barvy bílé (označeno zeleně)
směrem dolů. Jednotlivé barvy postupně
došijte dle 3. - 6. kroku, celkem 5 kostiček –
viz 7. krok.

4. krok:
Prošijte 2x R10 barvy bílé směrem nahoru.
Perličky stáhněte k sobě.

7. krok:
Při přechodu do další řady navlékněte
2x R13 a prošijte 1x R10 směrem nahoru.

38002; bílá; 120 ks
95056; červená; 68 ks
25066; fialová; 188 ks
55226; zelená; 76 ks
85016; žlutá; 96 ks

Obtížnost:

85066; oranžová; 92 ks

Technika: rybí steh

65106; tmavě modrá; 64 ks
45016; šedočerná; 32 ks
PRECIOSA rokajl (R8)
331 19 001; 8/0;
57102; bílá; 2 ks
PRECIOSA rokajl (R8)
311 19 001; 8/0;
40010; šedočerná stříbrný průtah; 2 ks
311 19 001; 8/0;
23020; fialová; 2 ks
PRECIOSA rokajl (R13)
311 19 001; 13/0; 00050; krystal; 162 ks
třířadé zasouvací zapínání;
tenká jehla č. 10; nůžky;
nit k návleku S-lon (Fireline, DURAThread,
Nymo);
kroužky 5 mm, 6 ks;
kroužky 4 mm, 12 ks;
2x ploché kleště

Postup:
Délka náramku včetně zapínání 17,5 cm,
bez zapínání 15,5 cm. Šířka 2,5 cm.
Náramek je ušit technikou rybího stehu.
Obvykle se první řada šije ze dvou perliček,
ke kterým se postupně došívá jedna
perlička. Nebo můžete šít najednou první
dvě řady. Začínáte čtyřmi perličkami
a došíváte dvě. Perličky se lépe drží mezi
prsty a tvar je pevnější.
1. krok:
Ustřihněte si nit v délce cca 1,50 m.
Zhruba 30 cm od konce navlékněte
4x R10 barvy světle modré.
Prošijte 2x R10 tak, aby jehla vycházela
směrem nahoru. Kratší konec nitě
(označeno zeleně) neodstřihávejte,
budete s ním došívat R8 na kroužky
– viz 12. krok.

8. krok:
Navlékněte 2x R10 barvy bílé, prošijte
1x R10 barvy žluté směrem dolů a vedlejší
1x R10 barvy fialové (označeno zeleně)
směrem nahoru. Postup opakujte do konce
řady. Nezapomeňte střídat barvy – viz 9.
krok.

11. krok:
Prošijte vedlejší 1x R10 barvy bílé směrem
nahoru. Pro větší zpevnění následně
prošijte 1x R8, 1x R10 barvy bílé a vedlejší
1x R10 barvy šedočerné směrem nahoru
(označeno červeně).

14. krok:
Do R8 přidělejte 5mm kroužky.
Tyto kroužky propojte pomocí 4mm
kroužků k třířadému zapínání.
9. krok:
Při přechodu do další řady navlékněte
2x R13 a prošijte 1x R10. Další řadu došijte
v korespondujících barvách. Každá kostička
musí mít čtyři perličky stejné barvy.

12. krok:
Došijte zbývající perličky 1x R8 barvy
šedočerné a 1x R8 barvy fialové.
Nit zapošijte a ustřihněte.

10. krok:
Navlékněte si kratší kousek nitě ponechaný
na začátku. Prošijte postupně 1x R10 barvy
modré směrem dolů, 1x R10 barvy bílé
směrem nahoru. Navlečte 1x R8 barvy bílé
a prošijte 1x R10 barvy bílé směrem dolů.

13. krok:
Postupně došijte zbývající délku náramku,
které odpovídá 41 různobarevných kostiček
v řadě, viz 14. krok. Dle 10. - 11. kroku
došijte 1x R8 barvy fialové, 1x R8 barvy
šedočerné a 1x R8 barvy bílé.
Nit zapošijte a ustřihněte.

