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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Helena Chmelíková

P Ř Í V Ě S E K  P R O  R A D O S T

Jmenovky

6. krok:
Těsně za R vytvořte uzel stejným způsobem 
jako první uzel. Utáhněte. Přečnívající části 
šňůrky odstřihněte.

7. krok:
K opačnému očku u jména provlékněte 
kroužek. Přidejte očko karabinky. Dovřete.

8. krok:
K velkému očku ze šňůrky můžete zavěsit 
cokoliv. Obejměte očkem předmět. 
Karabinku provlékněte vrcholovým 
obloukem očka. Přívěsek posouvejte a očko 
utahujte.



3. krok:
Okraj šňůrky sestřihněte zešikma 
a provlékněte naketlovaným očkem. 
Kratší část šňůrky bude mít asi 
10 cm.Vytvořte těsně pod očkem uzel. 
Z obou částí šňůrky vytvořte smyčku. 
Provlékněte jí konce šňůrky. Utáhněte.

4. krok:
Na delší část šňůrky navlékněte 10 ks R. 
Počátečních 5 ks R provlékněte i krátkou 
částí.

5. krok:
Na delší části šńůrky za R si po 12 cm 
vytvořte malou značku (např. obyčejnou 
tužkou). Provlékněte zpět 5 ks R. 
Značku umístěte těsně před R.

Jmenovky

P Ř Í V Ě S E K  P R O  R A D O S T

Zavzpomínejte na dobu nástupu do školních lavic. Na první skládání písmenek do slov. 
Na sestavování Vašeho jména, Vašich nejbližších i nejlepších kamarádů. 

Potěšte sebe nebo vytvořte rychle a jednoduše pozornost pro druhé.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA mačkané perle 
111 49 220; 6 mm; 
03000/46449 bílý podklad/černé písmeno 
 
dle jména (Emma – 1x E, 2x M, 1x A) 
 
PRECIOSA rokajl (R) 
311 19 001; 1/0; 
73420 růžová; 10 ks

- klipsy s očkem nebo karabinka; 
ketlovací jehla dle množství písmen 
ve jméně (4x - 34 mm, jedno písmeno má 
délku dírky 6 mm); kroužek 4 mm 
 
- šňůrka šířka 1 mm

 - nůžky; ketlovací kleště; ploché kleště 
(na kroužek); pravítko

Obtížnost:  

Technika: ketlování, návlek

Postup:

1. krok:
Naketlujte jméno. 
Na ketlovací jehlu navlékněte jednotlivá 
písmena. Přečnívající drátek by měl být 
dlouhý 8 - 10 mm. Uchopte ho mezi hroty 
ketlovacích kleští. Obtočte drátek kolem 
hrotu. Jemně vzniklé očko zahněte o okraj 
dírky, bude nad středem dírky.

2. krok:
Připravte si 40 cm šňůrky. 
Délka záleží na velikosti očka ze šňůrky 
(na vzorku má po dokončení 4,5 cm). 
Chcete-li větší, musíte přidat na délce 
šňůrky.


