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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Kerrie Slade

PRECIOSA rokajl
 331 39 001; 10/0

10. krok: 
Po ukončení poslední řady poslední barvy, 
přidejte 2x R10G k posledním 2 R10G 
žebříčkovým stehem. Obr. č. 10a. 
Stejným postupem vytvořte pruh 
žebříčkového stehu, který je 2x R10G 
široký a 18 řad dlouhý. Spojte poslední 
řádek.

11. krok: 
Provlékněte obě očka na koncích stuhou 
a zavažte mašličku.

Smotaný náramek (spirála): 
 
12. krok: 
Připravte si délku náramku. 
Podržte jedno očko na zápěstí a obtočte 
dutinku jednou okolo zápěstí. Přidejte vůli 
na omotání (několik cm). Dutinku omotejte 
kolem připravené délky. Vytvoří se spirála. 
Omotání zopakujte ještě dvakrát. 
Náramek budou tvořit čtyři prameny 
dutinky. Nakonec protáhněte stuhu skrz 
obě očka. Provlékněte ruku. 
Poproste někoho milého, ať Vám pomůže 
zavázat mašličku. Obr. č. 12.
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Duhová 
spirála



4. krok: 
Přidejte dalších 15 řádků stejným způsobem 
jako v kroku č. 3. Obr. č. 4.

5. krok: 
Uchopte oba konce a začněte s rybím 
stehem. Navlékněte 2x R10A 
a provlékněte druhý R10A z předchozí řady, 
a pak provlékněte druhý R10A z prvního 
kroku. Obr. č. 5a. Navlékněte 2x R10A 
a provlékněte znovu první R10A z prvního 
kroku, první R10A z posledního páru 
z kroku č. 4 a první R10A z tohoto kroku. 
Obr. č. 5b a 5c.

6. krok: 
Navlékněte 2x R10A a provlékněte R10A 
z předchozí řady a nahoru skrz třetí. 
Obr. č. 6a. Navlékněte 2x R10A 
a provlékněte čtvrtý R10A z předchozí řady, 
pak první a pak první R10A z tohoto kroku. 
Obr. č. 6b a 6c.

 

7. krok: 
Stejným postupem jako v kroku č. 6 přidejte 
dalších 12 řad rybím stehem. U každé řady 
přidejte 4x R10A a ukončete každou řadu 
provléknutím prvního R10A z každé řady. 
Obr. č. 7.

8. krok: 
Stejným postupem přidejte dalších 14 řad 
rybím stehem s R10B. Obr. č. 8.

9. krok: 
Pokračujte rybím stehem a postupně 
přidejte všechny barevné časti od R10A
do R10G. Každá barva, kterou přidáte by 
měla mít 14 řad. Opakujte 4x ve stejném 
pořadí barev.

Duhová spirála
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Kruhovým rybím stehem vytvořte dutinku z výrazných perliček 
PRECIOSA Terra Intensive Matt, kterou lze nosit mnoha způsoby. 

Noste ji třeba jako dlouhý náhrdelník nebo ji omotejte dvakrát kolem krku 
a hned máte náhrdelník kratší. Můžete ji omotat i vícekrát kolem zápěstí 

jako veselý náhrdelník, buď jednoduše, nebo smotaný do spirály.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10A) 
331 39 001; 10/0; 16A98 červená; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10B) 
331 39 001; 10/0; 16A91 oranžová; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10C) 
331 39 001; 10/0; 16A86 žlutá; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10D) 
331 39 001; 10/0; 16A54 zelená; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10E) 
331 39 001; 10/0; 16A38 modrá; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10F)
331 39 001; 10/0; 16A28 fialová; 5 g
 
PRECIOSA rokajl (R10G) 
331 39 001; 10/0; 16A26 růžová; 5 g

- nylonová nit; stuha - šířka 5 – 6 mm, 
zhruba 80 cm; nůžky; jehly - velikost 
10 až 15 cm

Obtížnost:  

Technika: rybí a žebříčkový steh

Postup: 

Hotová dutinka je dlouhá cca 72 cm, 
ale délka se dá přizpůsobit. 
Smotaný náramek do spirály je zhruba 
na 16cm zápěstí. Potřebujete-li delší 
dutinku, přidejte více řad v každé barevné 
části.
 
Dutinka:

1. krok: 
Jehlu navlékněte na nit. 
Na dutinku potřebujete dlouhou nit, 
bude potřeba nastavovat. 
Navlékněte 2x R10A. Nechte 15 cm nitě 
a provlékněte znovu první R10A tak, 
aby byly perličky vedle sebe. Obr. č. 1.

2. krok: 
Pokračujte žebříčkovým stehem 
a navlékněte 2x R10A a znovu provlékněte 
druhou stranou druhý R10A z předchozího 
kroku, a pak znovu první R10A z prvního 
kroku a první R10A z tohoto řádku. 
Dva nové rokajly by měly hezky sedět nad 
prvníma dvěma z prvního kroku. Obr. č. 2.

3. krok: 
Navlékněte 2x R10A a provlékněte 
opačným směrem druhý R10A 
z předchozího kroku, a pak nahoru skrz 
první R10A z předchozího kroku a první 
R10A z tohoto řádku. Obr. č. 3.
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