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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Jana Shweiki

N á h r d e l N í k  z  p e r l i č e k  s  b í lý m  p r ů ta h e m

Trikolóra
PRECIOSA rokajl                   

 331 19 001; 10/0

6. krok:
Připravte si modrý návlek (obr. č. 6a)
a tentokrát ho budete provlékat červenými 
konci (obr. č. 6b + 6c). Nakonec pomocí 
špejle návleky srovnejte (obr. č. 6d).

7. krok:
Takto střídejte návleky 
(bílá, červená, modrá), dokud nemáte 
návlek dostatečně dlouhý. Na poslední díl 
připevněte kleštěmi kroužky a je hotovo 
(obr. č. 7).
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3. krok:
A ještě potřebujete návleky v modré barvě 
(obr. č. 3a + 3b + 3c). Nyní máte hotový 
návlek od každé barvy (obr. č. 3d).

4. krok:
Připravte si bílý návlek a karabinku s jedním 
kroužkem. Kroužek nasaďte na karabinku
a spojte návlek uprostřed (obr. č. 4).

5. krok:
Můžete si na pomoc vzít špejli (obr. č. 5a). 
Připravte si červený návlek (obr. č. 5b) 
a provlékněte ho bílým návlekem 
(obr. č. 5c + 5d). Pomocí špejle můžete 
návleky zase srovnat (obr. č. 5e).

Trikolóra

N á h r d e l N í k  z  p e r l i č e k  s  b í lý m  p r ů ta h e m

Nabízíme Vám jednoduchý návod na originální a efektní náhrdelník Trikolóra. 
Použili jsme transparentní perličky s bílým průtahem z kolekce PRECIOSA White Lining. 

Právě bílý průtah zvýrazňuje barvu transparentního skla perliček, a tak konečný design září 
pestrými barvami. Naše varianta náhrdelníku je v modro-bílo-červené kombinaci, ale barvy 

si zvolte podle vlastní fantazie. PRECIOSA White Lining perličky nabízíme ve 26 barvách.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl  
331 19 001; 10/0; 
38002 bílá
 
PRECIOSA rokajl  
331 19 001; 10/0; 
95076 červená

PRECIOSA rokajl 
331 19 001; 10/0; 
35086 modrá 
 
vlasec 0,20 mm; jehla na šití; nůžky; kleště 

karabinka a 7x kroužek 1 cm

Obtížnost: 

Technika: návlek

Postup:
 
Je potřeba připravit si tolik návleků, 
jak dlouhý chcete náhrdelník mít. 
Jeden návlek má cca 60 cm. 
Použít můžete různé barvy. Od každé barvy 
rokajlu jsme použili 5 návleků.

1. krok: 
Nejdříve si navlékněte bílý rokajl. 
Když máte navlečeno cca 60 cm, svažte 
konce a zapošijte je do nejbližších perliček 
(obr. č. 1a + 1b). Můžete si návlek 3x stočit 
a máte připraven jeden díl (obr. č. 1c).

2. krok:
V dalším kroku udělejte to samé s červeným 
rokajlem (obr. č. 2a + 2b + 2c).
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