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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Kerrie Slade

P E R L I Č K O V Á  S O U P R A V A  V  P A S T E L O V Ý C H  B A R V Á C H

Zvonečky 
ke Dni dětí

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 6/0; 10/0



4. krok:
Použitím stehu rybí kost navlékněte 
2x R10A a provlékněte dole R10A 
z předchozí řady a nahoře další R10A. 
Pokračujte stejným způsobem, přidejte 
celkem 6 páru R10A a dokončete řádek 
provléknutím prvního R10A z této řady. 
Obr. č. 4.

5. krok:
Podle 4. kroku přidejte dalších 5 řad stehu 
rybí kost: v každé řadě přidejte 12x R10A 
a řádek dokončete provléknutím prvního 
R10A z té řady. Pokaždé zatáhněte nit, 
aby se vytvořila trubička. Obr. č. 5a a 5b.

6. krok:
Přidejte řadu navléknutím 2x R10A 
na každý pár, který jste přidali v poslední 
řadě předchozího kroku a 1x R10A mezi 
každý pár. Dokončete řadu provléknutím 
prvního R10A z této řady. Obr. č. 6a a 6b.

7. krok:
Navlékněte 3x R10A a provlékněte 
2 R10A (místo jen 1 R10A) skrz přidaný 
rokajl z předchozího kroku, a pak ještě 
skrz vedlejší 2 R10A. Pokračujte a přidejte 
skupinu 3 R10A na každý pár, který jste 
přidali v předchozí řadě. Dokončete řadu 
provléknutím prvních 3 R10A z této řady. 
Zauzlujte a odstřihněte tu stranu nitě, 
se kterou jste pracovali. Obr. č. 7a a 7b.

Zvonečky ke Dni dětí

P E R L I Č K O V Á  S O U P R A V A  V  P A S T E L O V Ý C H  B A R V Á C H

Vyrobte si něžné zvonečky z perliček PRECIOSA Pearl Pastel Lining pomocí jednoduchého 
návodu a techniky steh rybí kost. Zvonečky pak připojte k jemnému stříbrnému řetížku, 

a tím vytvoříte roztomilý dětský náhrdelník nebo náramek.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10A) 
331 19 001; 10/0; 382PY žlutá; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10B) 
331 19 001; 10/0; 382PP růžová; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10C) 
331 19 001; 10/0; 382PA meruňková; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R6A) 
331 19 001; 6/0; 382PY žlutá; 40 ks
 
PRECIOSA rokajl (R6B) 
331 19 001; 6/0; 382PP růžová; 40 ks
 
PRECIOSA rokajl (R6C) 
331 19 001; 6/0; 382PA meruňková; 40 ks

nit v barvě perliček (G žlutá, G růžová, 
Nymo D světle růžová); 
řetízek (velikost 3 mm, stříbrný, cca 60 cm); 
ketlovací kroužky (velikost 5 mm, stříbrné, 
68x); 
dvojité kroužky (velikost 5 mm, stříbrné, 
7x); 
spona 2x; přívěsek srdíčko 2x; 
nůžky; placaté kleště na ketlování; 2x kleště 
na drát; jehla (velikost 10 až 15)

Obtížnost: 

Technika: steh rybí kost, ketlování

Postup:

Hotový náhrdelník měří 
cca 38 cm a náramek měří cca 15 cm 
(bez prodlužovacího řetízku).

Zvoneček: 
 
1. krok:
Na jehlu navlékněte 1,1 m nitě, 
a pak navlékněte 6x R10A. Nechte si 40 cm 
koncové nitě a provlékněte znovu všechny 
R10A a vytvořte kruh. Provlékněte znovu 
první R10A. Obr. č. 1.

2. krok:
Mezi každý R10A z předchozího kroku 
navlékněte 1x R10A a dokončete řádek 
provléknutím prvního R10A z této řady. 
Obr. č. 2.

3. krok:
Mezi každý R10A z předchozího kroku 
přidejte 2x R10A a dokončete řádek 
provléknutím jen prvního R10A z této řady. 
Obr. č. 3.
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Náramek: 
 
15. krok:
Podle 1. – 8. kroku vyrobte další 3 zvonečky.

16. krok:
Odštípněte 13 cm řetízku. 
Plochými kleštěmi rozevřete ketlovací 
kroužek a provlékněte R6 na vrchu jednoho 
zvonečku a článek řetízku uprostřed. 
Kroužek zavřete. 
Stejným způsobem připevněte k řetízku 
zbývající 2 zvonečky tak, aby zvonečky 
byly na řetízku rovnoměrně rozprostřeny. 
Přidejte 1 R6 na každý druhý článek řetízku 
(stejně jako u náhrdelníku viz 12. krok). 
Přidejte 1x dvojitý kroužek na každý konec 
dlouhého řetízku. Na jeden dvojitý kroužek 
přidejte sponu. Na druhou stranu přidejte 
prodlužovací řetízek: na přívěšek přidejte 
ketlovací kroužek a navlékněte kousek 
řetízku (odštípněte si délku, která se Vám 
hodí). Než zavřete ketlovací kroužek, 
navlékněte vše na druhý konec dlouhého 
řetízku. 

8. krok:
Navlékněte jehlu na druhou stranu nitě 
a provlékněte střed zvonečku, 
abyste se dostali ze zvonečku ven. 
Navlékněte 8x R6A a 1x R10A a znovu 
(zpětně) provlékněte 8x R6A. 
Provlékněte znovu středem zvonečku, 
abyste skončili na vrchní části zvonečku. 
Obr. č. 8a. 
 
Navlékněte 1x R6A a provlékněte střed 
zvonečku, provlékněte 8x R6A a R10A. 
Zpět provlékněte R6A a znovu střed 
zvonečku. Obr. č. 8b. Ještě vše dvakrát 
provlékněte, abyste zpevnili tyčinku 
uprostřed. Pak nit zauzlujte a odstřihněte. 
Obr. č. 8c.

Náhrdelník: 
 
9. krok:
Opakujte 1. – 8. krok a vyrobte další 
2 zvonečky. Jeden vyrobte s R10B a R6B, 
další s R10C a R6C.

10. krok:
Štípacími kleštěmi odštípněte 3 články 
řetízku. Plochými kleštěmi rozevřete jeden 
ketlovací kroužek a provlékněte R6 
na vrchu jednoho zvonečku a koncový 
článek řetízku. Zavřete kroužek. Obr. č. 10.

11. krok:
Opakujte 10. krok, a tím ke každému 
zvonečku přidejte ketlovací kroužek 
a zvoneček připevněte na další očko řetízku, 
aby na každém očku byl jeden zvoneček. 
Obr. č. 11.

12. krok:
Odštípněte si dalších 36 cm řetízku
a na střed přidejte dvojitý kroužek. 
S ketlovacími kroužky pracujte od středu 
ven a na každé druhé očko připevněte 
1x R6. Udělejte tak obě strany dlouhého 
řetízku. Obr. č. 12.

13. krok:
Přidejte 1x dvojitý kroužek na každý konec 
dlouhého řetízku. Na jeden dvojitý kroužek 
přidejte sponu. Na druhou stranu přidejte 
prodlužovací řetízek: na přívěšek přidejte 
ketlovací kroužek a navlékněte kousek 
řetízku (odštípněte si délku, která se Vám 
hodí). Než zavřete ketlovací kroužek, 
navlékněte vše na druhý konec dlouhého 
řetízku. Obr. č. 13.

14. krok:
Připevněte zvonečky k náhrdelníku 
na středový dvojitý kroužek uprostřed 
náhrdelníku. Obr. č. 14a a 14b.

8c.

11. 14a.

14b.

12.

16.

10.

13.

7b.

7a.

8a.

8b.


