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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

B a r e v n á  p o s l o u p n o s t  p r e C I o s a  W h I t e  l I n I n g

Spektrální 
zvlnění

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

PRECIOSA rokajl
 311 19 001; 8/0

Designérka Helena Chmelíková



2. krok:
Z kartonu odstřihněte čtverce asi 2 x 2 cm. 
Nastřihněte do poloviny. Zarážku můžete 
i slepit z více vrstev. Celková tloušťka 
by měla být 3 mm.

3. krok:
Vytvořte velké nitěné očko. Ostřihněte asi 
15 cm krejčovské nitě. Provlékněte očkem 
jehly. Konce svažte. Uzel posuňte blíže 
k očku jehly.

4. krok:
Odstřihněte asi 70 cm slabší nitě na návlek. 
Návlekovou nit vložte do nitěného očka.

5. krok:
Navlékněte 20 cm R. Máte-li 5g sáček, celý 
obsah vysypte na hromádku. 

Jehlu opakovaně zapichujte do hromádky. 
R samy nabíhají na jehlu. Občas hromádku 
zamíchejte. Na jednom konci nechte 
asi 20 cm nitě. Na druhém asi 30 cm.

6. krok:
Delší konec vložte do nitěného očka. 
Navlékněte očko řetízku. 
Provlékněte ho ještě jednou (nit omotá 
očko). Provlékněte asi 15 cm z 20 cm R. 
Provlékejte postupně, opatrně provlékejte 
uzel u nitěného očka.

7. krok:
Na kratším konci připevněte očko řetízku. 
Provlékněte zbylé R.

Spektrální zvlnění

B a r e v n á  p o s l o u p n o s t  p r e C I o s a  W h I t e  l I n I n g

Poznejte pestrost perliček PRECIOSA White Lining. Použijte transparentní barvy perliček 
s bílým vtahem, právě díky bílému vtahu se stane Váš šperk mnohem výraznější! 

Vybrat si můžete z 26 odstínů. 

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 
55436 světle zelená; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
55066 tmavě zelená; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
55716 tyrkysově zelená; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
65156 akvamarín; asi 140 ks; 5g

331 19 001; 10/0; 
35056 světle modrá; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
25016 světle fialová; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
15096 hnědá; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
85066 teple žlutá; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
95036 oranžová; asi 140 ks; 5g 
 
331 19 001; 10/0; 
95076 červená; asi 140 ks; 5g 
 

PRECIOSA rokajl (R8) 
311 19 001; 8/0; 
10140 tmavě hnědá; 42 ks

- lanková obruč se šroubovacím zapínáním; 
řetízek s letovanými očky (10 oček – 2,7 cm) 
nebo malé nepřerušované kroužky 
 

- tenká jehla; nůžky; nit slabší (Belfil S–50 
– polyester; LI04-0,09 – nylon; odstín dle 
použité barevnosti stejný, příbuzný nebo 
neutrální); krejčovská nit; pravítko; 
ploché kleště (koncovka u zapínání); 
štípací kleště (očka řetízku; odštípnutí 
lanka); silný papír (karton, lepenka – 
celková šířka 3 mm)

Obtížnost: 

Technika: návlek

Postup:

1. krok:
Z řetízku odštípněte kompletních 20 oček 
nebo si připravte stejný počet kroužků.
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13. krok:
Lanko obruče zkraťte na 40 cm. 
Případně přizpůsobte vlastním představám.

14. krok:
Na odstřižený konec navlékněte 8 ks R8, 
očka návleku a mezi ně po 1 ks R8. 
Barvy řaďte za sebou dle výpisu v materiálu. 
Po navlečení červené navlékněte 8 ks R8. 
Opět navlékněte očka, ale v opačném 
pořadí. Nakonec navlékněte 8 ks R8.

8. krok:
Na delší část, mezi R, nasuňte zarážku 
z papíru. Utáhněte nit. Konce nitě svažte 
dvěma uzly. Pohlídejte si natočení oček 
řetízku.

9. krok:
Vyndejte zarážku. Konce nití vtáhněte do R 
asi tak 1,5 cm, každý na svoji stranu. 
Zkuste nejdříve protáhnou samostatně 
nitěné očko, hlavně jeho uzel. 
Za R bude vyčnívat malá část nitěného 
očka. Do něj vložte nit a protáhněte R.

15. krok:
Koncovku znovu navlékněte na lanko 
a rozmáčkněte. Zašroubujte zapínání.

10. krok:
Opatrně zatahejte za konce nití. 
Uzel projde do dírek R. Návlek několikrát 
prsty přejeďte. Návlek rovnoměrně změkne. 
Konce nití odstřihněte.

11. krok:
Vytvořte návlek po 20 cm z každého 
odstínu.

12. krok:
Z lankové obruče pomocí plochých kleští 
odstraňte jednu koncovku. 
Na rozmáčklou část z boku zatlačte 
otevřenými plochými kleštěmi. 
Koncovku neztraťte.


