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PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Kerrie Slade
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Trojčetka
 v náramku



4. krok:
Technikou cihlový steh (v řadě na výšku ze 
3x R10A) navlékněte 6x R10A. 
Provlékněte jehlu pod předposlední nitěný 
spoj z předchozího kroku a nahoru skrz 
poslední 3x R10A, které jste právě přidali. 
Znovu provlékněte všech 6 R10A z tohoto 
kroku a pevně utáhněte nit tak, 
aby seděly obě dvě řady rokajlu vedle 
sebe. Dokončete řadu přidáním 3x R10A 
ke každému nitěnému spoji z předchozího 
kroku a provléknutím pokaždé pod 
následující nitěný spoj. Pak znovu skrz 
3 nově přidané R10A. Celkem byste měli 
mít 6 sloupečků R10A v této řadě. 
Obrázek č. 4.

5. krok:
Pomoci Obrázku č. 5 pokračujte stejným 
postupem a přidejte další 4 řady. 
Nezapomeňte, že 6x R10A z prvních 
2 sloupečků z každé řady se přidávají 
najednou, a zbývající sloupečky v každé 
řadě se přidávají po 3x R10A. 
Přidejte prvních 6x R10A 
k předposlednímu nitěnému spoji 
z každé předchozí řady a 1 sloupeček 
ke zbývajícím nitěným spojům u každé 
řady. Aby to vypadalo profesionálně, 
po každé co uberete v řadě, provlékněte 
znovu první 2 sloupečky z každé řady, 
aby zmizely veškeré mezery.

6. krok:
Navlékněte 1x R10A a směrem dolů 
provlékněte první sloupeček s poslední 
řady. Následně ještě provlékněte každý 
vnější rokajl okvětného lístku, abyste se 
dostali ke spodní části lístku. 
Obrázky č. 6a a 6b.

7. krok:
Stejným postupem (kroky č. 1-6) vytvořte 
další 2 okvětní listy, ale tentokrát použijte 
pokaždé jen 75 cm dlouhou nit. 
Obrázek č. 7.

8. krok:
S jednou z kratších nití žebříčkovým stehem 
spojte podle Obrázku č. 8a 
prvních 6 řad dvou listů. 
Navlékněte 3x R10A a provlékněte směrem 
dolů spoj dvou sloupečků. 
Obrázky č. 8b a 8c.

Trojčetka v náramku

N á r a m e k  z  P r e C I O S a  P e r l I č e k

Kombinací tří technik s výraznými barvami perliček z kolekce PRECIOSA White Lining 
vytvoříte bujný návlek květů a lístečků, který přirozeně a půvabně obtočí Vaše zápěstí. 
Až si osvojíte postupy, dodělejte si stejným způsobem do setu náhrdelník či náušnice.

Materiá a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10A)
331 19 001; 10/0; 
25086 tmavý ametyst; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10B)
331 19 001; 10/0; 
25066 ametyst; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10C)
331 19 001; 10/0; 
25016 světlý ametyst; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10D)
331 19 001; 10/0; 
55066 zelený; 10 g

nit Fireline 4lb šedá; stuha, šíře 7 mm; 
délka zhruba 50 cm; nůžky, jehly - velikost 
10 až 15

Obtížnost:  

Technikas: cihlový steh, rybí steh 
a žebříčkový steh

Postup:

Rozměr: Zhotovený náramek měří zhruba 
18 cm, ale délka lze přizpůsobit.

Velký květ: 

1. krok:
Navlékněte na jehlu 1,2 m nitě a navlékněte 
2x R10A.

Nechte 15 cm volné nitě a provlékněte 
podruhé první R10A tak, aby obě perličky 
seděly vedle sebe. Znovu provlékněte obě 
perličky. Obrázek č. 1. 

2. krok:
Pokračujte cihlovým stehem. 
Navlékněte 2x R10A. Provlékněte pod 
nitěný spoj mezi párem R10A 
z předchozího kroku, a pak znovu nahoru 
skrz druhý R10A z této dvojice. 
Dokončete řadu navléknutím 1x R10A, 
provléknutím jehly pod stejným nitěným 
spojem a znova nahoru skrz nový R10A. 
Obrázek č. 2.

3. krok:
Pokračujte stejným způsobem pomocí 
nákresu na Obrázku č. 3. Přidejte další 
4 řady. Nezapomeňte, že na začátku řady 
se první 2x R10A navlékají spolu a zbytek 
perliček se navléká po 1. Přidejte 2x R10A 
k prvnímu a poslednímu nitěnému spoji 
z každé řady a 1x R10A k zbývajícím.
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13. krok:
Na spodní stranu jednoho spoje navlékněte 
2x R10D a provlékněte vedlejší rokajl 
z téhož spoje, pak provlékněte znovu první 
rokajl a první R10D. Obrázek č. 13a. 
Žebříčkovým stehem přidejte 2x R10D 
k R10D z předchozí řady a přidejte 1x R10D 
ke špičce. Obrázek č. 13b.

14. krok:
Pokračujte k 2x R10A na druhé straně květu 
(spodní část květu) zase mezi 2 spojené 
sloupce. Žebříčkovým stehem přidejte 
5 párů R10D k 2x R10A a přidejte R10D 
na špičku. Obrázky č. 14a a 14b. 
Nit zachovejte – využijete ji později.

Malý květ:
 
15. krok: 
Stejným postupem (kroky č. 1 – 14) 
vyrobte 2 menší kvítky z R10B a R10C. 
Použijte pokaždé 1 m nitě na první okvětný 
list a 70 cm na dva následující. 
V kroku č. 3 přidejte jen 3 řady, 
v kroku č. 4 jen 5 sloupečků a v kroku č. 5 jen 
3 řady. Obrázek č. 15.

9. krok:
S druhou kratší nití spojte stejným 
způsobem třetí list k prvním dvěma. 
Přidejte špičku o 3x R10A a stejně 
(směrem zpět) provlékněte sloupeček. 
Obrázek č. 9.

10. krok:
S delší nití, ale stejným postupem spojte 
zbývající 2 strany listů a znovu přidejte 
špičku o 3x R10A. Provlékněte zpětně 
sloupec, abyste skončili u základu květu. 
Obrázek č. 10.

11. krok:
Pokračujte s delší nití a provlékněte všechny 
vnější perličky včetně spojů, ale s výjimkou 
špiček 3x R10A z předchozích kroků. 
Vždy nit pevně utáhněte, aby lístky získaly 
přirozený tvar.

12. krok:
Následně provlékněte jehlou sloupeček 
nejbližšího spoje, navlékněte 1x R10A 
a provlékněte druhým směrem druhý 
sloupeček u stejného spoje. 
Obrázek č. 12a. Opakujte dvakrát 
u druhých dvou spojů. Vždy přidejte 
1x R10A na špičce tak, aby všechny tři nové 
perličky seděly uvnitř květu. 
Obrázek č. 12b. Zauzlujte všechny nitě 
a mimo té nejdelší odstřihněte.
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Řetízek:
 
23. krok: 
Navlékněte 2,8 m nitě a nechte 50 cm volné 
nitě. Žebříčkovým stehem spojte 4x R10D. 
Obrázek č. 23a. 
Pak stále žebříčkovým stehem vytvořte 
kruh spojením prvního a posledního rokajlu 
a provlékněte znovu první R10D. 
Obrázek č. 23b.

24. krok:
Navlékněte 2x R10D a provlékněte směrem 
dolů druhý R10D z předchozího kroku 
a nahoru skrz třetí. Navlékněte 2x R10D 
a provlékněte směrem dolů čtvrtý R10D 
z předchozího kroku, nahoru skrz první, 
a pak znovu skrz první R10D z tohoto 
kroku. Obrázky č. 24a a 24b.

25. krok:
Pokračujte dle kroku č. 24 rybím stehem 
než dosáhnete požadované délky 
(nezapomeňte na stuhu, která se nakonec 
bude přidávat).

26. krok:
Od posledních 2x R10D, které jste 
k řetízku přidali, postupujte 
dle Obrázku č. 14a. Vytvořte řadu 
žebříčkovým stehem, která je 2x R10D 
široká a 24 řad dlouhá. Vytvořte oko tím, 
že spojíte poslední pár R10D z žebříčku 
na zbývající pár na konci řetízku. 
Několikrát oko ještě provlékněte, 
aby se zpevnilo. Opakujte na druhém konci 
řetízku. Zauzlujte a odstřihněte všechny 
konce nití. Obrázek č. 26.

Kompletace náramku: 

27. krok:
Rozhodněte se, kam umístíte květy a lístky. 
Připevněte je k základu prošitím perliček 
jak na základu, tak na květech a lístkách. 
Zauzlujte a odstřihněte zbývající nit. 
Obrázek č. 27a a 27b.

28. krok:
Provlékněte stuhu skrz obě očka 
rokajlového řetízku a zavažte mašlí.

Listy:
 
16. krok: 
Použijte 80 cm nitě, a pak navlékněte 
6x R10D. Nechte si 25 cm nitě v zásobě
a provlékněte první 3x R10D po druhé tak, 
aby se vytvořily 2 sloupečky 
o 3x R10D vedle sebe. Provlékněte znovu 
oba sloupečky. Obrázek č. 16.

17. krok:
Podle Obrázku č. 17 přidejte 3 řady. 
3x R10D na výšku v řadě ušijte cihlovým 
stehem.

18. krok:
Řadu tvoří na výšku 2x R10D. 
Cihlovým stehem přidejte další 3 řady dle 
Obrázku č. 18.

19. krok:
Přidejte 2 řady cihlovým stehem dle 
Obrázku č. 19. Řadu tvoří 1x R10D.

20. krok:
Na druhém konci nitě navlékněte 1x R10D 
a provlékněte vnější perličky lístku. 
Vždy pevně utáhněte, pak zauzlujte 
a odstřihněte (jen tuto nit). 
Obrázek č. 20.

21. krok:
Navlékněte hlavní nit a technikou 
zobrazenou v Obrázku č. 14a
přidejte žebříčkovým stehem 5 párů R10D 
k poslednímu páru R10D z kroku č. 19. 
Nakonec přidejte R10D ke špičce. 
Obrázek č. 21.

22. krok:
Opakujte kroky č. 16 - 21 a vytvořte další 
3 listy. Obrázek č. 22.
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