
Preciosa-Ornela.com

Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Alexandra Lysenko

K y t i č K y  z  p e r l i č e K  p r e C i O S A  r O l A ™

Veselá kytička
 PRECIOSA RolaTM

 341 59 001; 4,5 mm



3. krok: 
Vyměňte barvu nitě, dejte do středu 
kroužku R2, zavažte nit mezi oranžovou 
a modrou perličkou (obr. č. 3a). 
Přišijte R2 2-3 stehy ke každé modré 
perličce (obr. č. 3b). Zauzlíkujte konce nití 
(obr. č. 3c).

4. krok: 
Vyměňte barvu nitě, přišijte R3 k modrým 
perličkám 2-3 stehy (obr. č. 4a). 
Zauzlíkujte konce nití. Zakápněte lepidlem 
uzlíky, dejte vyschnout několik hodin 
a zbytky nití odstřihněte (obr. č. 4b).

5. krok: 
Připojte závěsný kovodíl k R3 (obr. č. 5a), 
navlékněte do náušnicového háčku 
(obr. č. 5b). Stejně vyrobte druhou náušnici 
(obr. č. 5c). Podobným způsobem můžete 
ušít kytičku jako přívěsek nebo kytičky 
různě pospojovat a vytvořit dekorační 
doplněk. 

Veselá kytička

K y t i č K y  z  p e r l i č e K  p r e C i O S A  r O l A ™

Léto volá po barevných veselých doplňcích, ať už bižuterních nebo bytových. 
A tak se pusťte do výroby barevných kytiček z perliček PRECIOSA Rola™, ze kterých můžete 
vyrobit roztomilé náušnice nebo celý bižuterní set. Navíc kytičky můžete použít i jako bytový 

doplněk nebo jako ozdobu na dárek, záleží jen na Vaší fantazii.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Rola™ 
341 59 001; 4,5 mm;
63030 modrá; 12 ks (R1) 
 
341 59 001; 4,5 mm; 
93110 oranžová; 2 ks (R2) 
 
341 59 001; 4,5 mm;
53230 zelená; 2 ks (R3)

náušnicové háčky, 2x; závěsný kovodíl, 2x; 
metalizovaná nit na vyšívání; jehla Big Eye; 
nůžky; vteřinové lepidlo

Obtížnost: 

Technika: šití

Postup:

1. krok:
Navlékněte 2x R1, posuňte na konec nitě 
a zauzlíkujte (obr. č. 1a), provlékněte skrz 
R1 (obr. č. 1b), navlékněte 1x R1 
a provlékněte skrz R1, ze kterého vychází 
nit (obr. č. 1c). Provlékněte jehlu posledním 
R1 (obr. č. 1d). Obdobně po jednom přišijte 
ještě 3x R1, abyste získali proužek ze šesti 
perliček (obr. č. 1e).

2. krok: 
Stočte proužek do kroužku a sešijte 
(obr. č. 2a). Provlékněte nití kolem kroužku, 
aby každé dvě perličky byly spojené 2-3 
stehy (obr. č. 2b). Zauzlíkujte konce nití 
(obr. č. 2c).
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