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

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

PRECIOSA dvoukrátky
 351 31 001; 10/0

Designérka Helena Chmelíková

V Y Š Í V Á N Ý  P Ř Í V Ě S E K

Jabloňový sad
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2. krok:
Pod rub látky položte vnitřní kruh 
vyšívacího rámečku. Z líce látky vmáčkněte 
přes vnitřní kruh vnější kruh. 
Utáhněte šroub (pokud máte rámeček 
se šroubem). Pomozte si kleštěmi. 
Látka musí být napnutá.

3. krok:
Vnitřní dřevěné kolečko z ozdobného 
rámečku přilepte na zateplovací vlizelín. 
Po zaschnutí vlizelín kolem kolečka 
odstřihněte.

4. krok:
Přeneste nákres s rozvrženým rozmístěním 
PB a TC na látku. Šedý obvod odpovídá 
velikosti vnitřní dřevěné výplně použitého 
dřevěného ozdobného rámečku 
(kruh 33 mm, ovál 27 x 55 mm). 
Přeneste černé body a linie na papír 
(pomocí průhledného archu papíru 
a fixu). Nebo ho vystřihněte z natištěného 
návodu. Přeneste jej pomocí obyčejné 
tužky. Připevněte ho pomocí lepící pásky 
na rub látky. Přiložte rám na okno a na líci 
obkreslete nákres. Pomůže Vám průsvit 
díky denního světla.

Jabloňový sad

V Y Š Í V Á N Ý  P Ř Í V Ě S E K

Už jste zkusili vyšívat s PRECIOSA perlemi a perličkami? Můžete, připravili jsme pro Vás návod 
pro začátečníky s jarní náladou v rozkvetlém sadě. Vytvořte si jednoduchý líbivý doplněk 

z PRECIOSA dvoukrátek a mačkaných perlí ve tvaru něžných drobných kvítků.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Pomněnky (PB) 
111 01 362; 5 mm; 
03191 růžová; 11 ks

00030/01193 růžová průhledná; 4 ks

PRECIOSA dvoukrátky (TC) 
351 31 001; 10/0;
17110 tmavě hnědá; 30 – 35 ks

PRECIOSA rokajl (R) 
331 19 001; 10/0; 
57206 slonová kost; 15 ks

- tenčí nit nylonová LI04-0002-01 
(bílá – PB) a LI04-0002-08 (vínová – TC); 
tenká jehla; nůžky 

- slabá látka (bílá, slonová kost nebo 
krémová); 
zažehlovací vlizelín slabší; 
krejčovské nůžky; kleště; průhledný arch 
papíru; obyčejná tužka; tmavší fix; 
vyšívací kulatý rám průměr 10 – 15 cm; 
ozdobný dřevěný rámeček – přívěsek 
s dřevěnými výplněmi 
(kruh – průměr 40 mm, ovál – 31 x 67 mm); 
zateplovací vlizelín; disperzní lepidlo; 
gumička; 8 – 10mm kroužek;
lepící páska; pravítko

Obtížnost:  

Technika: vyšívání (rokajlový uzlík, 
přichycovací steh)

Postup:

1. krok:
Zažehlovací vlizelín nažehlete na látku 
(lesklá strana se přiloží na rub látky). 
Žehličku nahřejte na syntetiku. 
Látka musí být větší než vyšívací rám.



6. krok:
Vyšijte kmínek (přichycovací steh). 
Začněte u dvojité linie. 
Odstřihněte asi 40 cm nitě. 
Asi 10 cm od začátku nitě uvažte dvojitý 
uzel. Provlékněte z rubu začátek vnější 
linie u PB. Na líci navlékněte asi 2,4 cm TC 
(přizpůsobte aktuální situaci). 
Provlékněte z líce druhý konec linie. 
Rozdíl mezi délkou linie a délkou 
navlečených TC by měl být do 1 mm. 
Z rubu se budete vracet k začátku linie 
a 1 mm vůle se vyplní. TC přitáhněte 
ke konci linie. V mezeře po 2 ks TC nebo 
i mezi každou TC propíchněte látku 
z rubu. Obejměte nit a z líce stejné místo 
znovu propíchněte. Přidržujte se linie 
a stále stejně pokračujte. Po ušití vnější linie 
přejděte k vnitřní linii. 
Tentokrát navlékněte asi 1,7 mm TC 
(přizpůsobte aktuální situaci). 
Stačí menší vůle asi 0,5 mm. 
Po dokončení této linie svažte oba konce 
nitě dvěma uzly. Odstřihněte. 
Novou nití o délce asi 30 cm ušijte poslední 
jednoduchou linii. Navléknete asi 2,1 cm TC 
(přizpůsobte aktuální situaci).

při tisku skutečná velikost nákresu

5. krok:
Našijte PB (rokajlový uzlík). 
Odstřihněte asi 50 cm bílé nitě. 
Odstřihněte zešikma. 
Navlékněte do očka jehly. 
Z rubu provlékněte 1. bod z nákresu. 
Nechte asi 15 cm volné nitě. 
Na delší část nitě na líci látky navlékněte
1 ks PB a 1 ks R. PB provlékněte zpět 
na rub. Pokračujte k dalším bodům 
a doplňujte PB a R. Po vyplnění všech bodů 
konce nitě zapošijte. 
Podvlékněte stehy u jiných bodů. 
Vytvořte očko z nitě a provlékněte jej 
dvakrát. Vytvoříte uzel. Odstřihněte.

3,3 cm



9. krok:
Z rubu rámeček natřete lepidlem. 
Přetáhněte i na látku. Obrázek se tím 
definitivně zajistí v rámečku. Přiložte vetší 
dřevěné kolečko. Do zaschnutí zajistěte 
gumičkou.

10. krok:
Po zaschnutí lepidla uvolněte šroubek. 
Vložte kroužek s připravenou šňůrkou nebo 
závěsem. Znovu zašroubujte.

7. krok:
Vyšitý obrázek sundejte z rámu. 
Podložte kolečko s vlizelínem (3. krok). 
Přimáčkněte vnější ozdobný rámeček. 
Utáhněte matičku na šroubku. 
Odstřihněte látku asi 0,5 – 1 cm od rámečku.

8. krok:
Látku pomocí nitě přitáhněte do středu 
kolečka. Prošívejte protilehlé okraje 
a přitahujte k sobě.


