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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Helena Chmelíková 

S O U P R A V A  N Á H R D E L N Í K U  A  N Á R A M K U

Pudrový

10. kroku:
Do dutin koncovek naneste lepidlo 
a vložte připravené koncové krčky. 
Nechte zaschnout. 
Upozornění – pokud jsou mezi dutinkou 
a částí se zapínáním otvory, šetřete 
lepidlem, může protéct k zapínání.



2. krok:
Přebytečnou část na konci šňůry 
odstřihněte. Okraje začistěte. 
Zkuste jestli dutinka koncovky dobře sedne 
na připravený krček.

3. krok:
Připravte si 2 m nylonové nitě. 
Navlékněte ji do očka jehly. 
Jehlu posuňte do středu nitě. 
Pokud se nit kroutí, několikrát ji přejeďte 
nehty. Narovná se. Asi 2-3 cm od krčku 
šňůru provlékněte. 

Jehlou vyjeďte asi 1,5-1 cm před krčkem. 
Nit téměř celou protáhněte. 
Na konci nechte přečnívat asi 5 cm nitě. 
V místě vyjetí nitě vytvořte uzel. 
Provlékněte malou část šňůry (pár nití). 
Z nitě vytvořte očko. 
Dvakrát očko provlékněte a utáhněte. 
Šňůru znovu protáhněte. 
Jehlou vyjeďte asi 1 mm před krčkem. 
Přečnívajících 5 cm odstřihněte.

Pudrový

S O U P R A V A  N Á H R D E L N Í K U  A  N Á R A M K U

S hravou paletou barev PRECIOSA PermaLux si užijete hodně zábavy, inspirace, 
nových nápadů a zkušeností. Nakombinovali jsme teplé pastelové tělové odstíny 
a vytvořili nežné efektní doplňky, které si sami snadno, lehce a rychle vyrobíte.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10)
 
331 19 001; 10/0; 
22004 korálová; 5 g 
 
331 19 001; 10/0; 
22005 světle lososová; 5 g 
 
331 19 001; 10/0; 
22006 starorůžová; 5 g 
 
331 19 001; 10/0; 
22008 červená; 5 g 
 
331 19 001; 10/0; 
22009 růžová; 5 g 

- zapínání/koncovka 4 mm 
 
- nylonová nit průměr 0,11 mm, 
béžová (LI04-0002-02); 
kulatá šňůra 0,40 cm, béžová

- tenká jehla; nůžky; lepidlo univerzální 
(savé/nesavé); pravítko

Obtížnost:  

Technika: obtáčení

Postup:

Náramek

1. krok:
Připravte si šňůru o délce asi 22-24 cm. 
Odstřihněte asi 40 cm nitě. 
Obtočte ji několikrát asi 1 cm od začátku 
šňůry. Utahujte. Vytvořte krček 
asi o výšce 2-3 mm. Konce svažte třemi uzly. 
Umístěte je blíže k okraji šňůry. 
Konce nitě sestřihněte na 2-3 mm.



7. krok:
Znovu si připravte 2 m nylonové nitě. 
Připevněte ji opět ke šňůře podobně 
jako ve 3. kroku. Na začátku navlékněte 
několik R10 z konce obtáčení. 
Pokračujte v navlékání a obtáčení.

8. krok:
Po obtočení 17-17,5 cm šňůry ukončete 
navlékání. Nit zapošijte ve šňůře směrem 
do obtáčené části. Odstřihněte.

9. krok:
Šňůru obtočte nití asi 1 mm od R části  
stejně jako v 1. kroku. Poté přebytečnou část 
odstřihněte jako ve 2. kroku.

4. krok:
Připravte si pět barevných hromádek z R10 
(použijte celé množství – 5 g). 
Navlékat R10 můžete dle svého uvážení. 
Do hromádek najíždějte jehlou. 
R10 bude na ni najíždět sám. 
Občas hromádky zamíchejte. 
Nit navlékejte po částech 20-30 cm.

5. krok:
Navlečený R10 posuňte po niti 
až ke krčku. Přidržujte konec R10 
na niti jednou rukou (pravou). 
Přidržujte jemně, R10 by měl být schopný 
sám po niti „couvat“ při obtáčení. 
Druhou rukou (levou) jemně přidržujte 
šňůru. Dovolte ji, při otáčení R10, rovněž 
pomalu se otáčet. Začněte R10 obtáčet 
kolem šňůry. Na začátku to bude obtížné, 
postupujte opatrně. Po obtočení 2 cm 
se práce výrazně zrychlí. 

Obtáčené R10 by neměly působit hrbatě, 
ani by mezi nimi neměly být mezery. 
Po obtočení navlečených R10 provlékněte 
šňůru skrz. Vyjeďte mezi naposled 
obtáčenými řadami. Několik posledních 
R10 od místa vyjetí jehly znova 
provlékněte.

6. krok:
Pokračujte v navlékání R10 po částech 
a obtáčejte je. Asi 15 cm před skončením 
nitě (15 cm od jehly) přestaňte navlékat. 
Po obtočení navlečené části jehlu 
provlékněte šňůrou. 
Vyjeďte jehlou asi po 1 cm. 
Vytvořte uzel. Znovu část provlékněte. 
Konec nitě odstřihněte.

provlečení

provlečení


