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Peříčka
B I Ž U T E R N Í S O U P R AVA Z P E R L I Č E K

PRECIOSA rokajl
331 39 001; 8/0

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

B I Ž U T E R N Í S O U P R AVA Z P E R L I Č E K

5.

Peříčka

8a.

Toužíte po originálním šperku v pestrých barvách, který v žádném obchodě nenajdete?
Máme pro Vás tip, jak takový šperk vyrobit! Použijte perličky PRECIOSA Terra Intesive
v pestrých barvách od jasné žluté až po čokoládově hnědou a velice jednoduše si vyrobte
barevná peříčka. Ty pak použijte jako součást nepřehlédnutelného šperku
v podobě náušnic, náhrdelníku nebo třeba přívěsku na kabelku či mobil.

Materiál a pomůcky:
Na 1 ks peříčka.
PRECIOSA rokajl
331 39 001; 8/0 (R1)
16A86 žlutá; 2 g

3. krok:
Navlékněte 24x R1 na základ peříčka a šijte
stehem peyote zpět ke středu – celkem +12
R1 (obr. č. 3).
3.

8. krok:
Začněte šít druhou polovinu peří:
Navlékněte jehlu na druhou nit a šijte stejně
jako první polovinu dle schéma (foto č. 8a
+ 8b).

6. krok:
Všívejte mezi zuby peyote třásně podle
schématu (Je uveden celkový počet R,
ne podle barvy), (obr. č. 6a + 6b).
6a.
8b.

331 39 001; 8/0 (R2)
16A54 modrá; 2 g

6b.

kroužek; afroháček; nit Fireline č. 17 nebo
vlasec; jehla; nůžky; kleště; zarážka

4. krok:
Přidejte 2 R1 a 1 R2, dvěma R1 a jedním R2
ze základu se vraťte (obr. č. 4).
4.

7. krok:
Nit vychází z posledního R v horní části
peříčka. Zajistěte nit provlečením R.
Zauzlujte nit a odložte stranou, nestříhejte
(obr. č. 7).

Obtížnost:
Technika: šití (peyotový a rybí steh)

7.

Postup:
1. krok:
Ustřihněte nit Fireline nebo vlasec cca 1 m,
síla 17 mm.
2. krok:
Do středu nitě dejte zarážku, nebo použijte
větší perličku na uzlík pro označení středu
nitě.

5. krok:
Odstraňte zarážku a začněte šít třásně
do tvaru peříčka na jedné straně:
Navlékněte celkem 2 R1 a 1 R2. Dvěma R1
a jedním dalším ze základu protáhněte
jehlu. Je potřeba hodně utahovat,
aby peříčko dobře drželo tvar (obr. č. 5).

9. krok:
Zakončení je možné dvěma způsoby.
Na náušnice se hodí na konec peříčka přišít
větší korálek, na který zavěsíte pomocí
kroužku afroháček (obr. č. 9a + 9b).

9a.

9b.

Nebo si můžete ušít zavěšení, které
lze využít i na zavěšení na lanko jako
náhrdelník. Na konci máte dva R vedle
sebe, nit vychází z jednoho R, navlékněte
10R a prošijte jehlou zpět do R, ze kterého
vedla nit (obr. č. 9c).
9c.

9e.

Pak navlékněte 1 R1 a vraťte se do
posledního z přidávaných R1
(obr. č. 10c + 10d).

10c.

12a.

10d.

12b.

Jednou nití se vraťte do vedlejšího R
z očka a prošijte je společně jakoby stehem
heringbonne (rybí kost). Tento způsob
je volen proto, že kdybyste šili rovnou
herinkem, těžko by se očko ohýbalo.
10. krok:
Nyní Vám zbývá ještě peříčko zpevnit
ušitím brka. Šijte středem a přidávejte vždy
mezi peyote základ 1 R1 od hora až dolů,
celkem 10 R1 (obr. č. 10a + 10b).

10a.

Pokračujte až na vrchol peříčka přidáváním
R1. U obrázků 10b a 10d je barevně odlišený
rokajl peříčka pro lepší přehlednost
a orientaci.

Na druhý R přišijte také 10R (foto č. 9d).
9d.

11. krok:
Zauzlujte obě nitě, zapošijte, ustřihněte
a máte hotovo (obr. č. 11)!
10b.

Vzniknou dvě očka vedle sebe (obr. č. 9e).

12. krok:
Stejně ušijte i druhé peříčko, přidělejte
pomocí kleští náušnicové zapínání –
afroháček a máte hotovo (obr. č. 12a + 12b)!

11.

