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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

P E R L I Č K O V Á  S R D Í Č K A

Hravá kolekce
se srdíčky

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Kerrie Slade

Náhrdelník: 
 
14. krok:
Opakujte krok č. 14, ale použijte zhruba 
48 cm řetízku (včetně prodlužovací části). 
Střední srdíčko připevněte pomoci 
2 ketlovacích kroužků: každý oblouk srdíčka 
připevněte zvlášť na jiné očko řetízku. 
Obrázek č. 14.

Náušnice: 
 
15. krok:
Uštípnete si 2 kousky řetízku v délce zhruba 
4 cm. Ketlovacím kroužkem připevněte 
1 srdíčko na konec každého řetízku 
a komponent na náušnici na druhý konec 
opět ketlovacím kroužkem. Můžete srdíčka 
připevnit za vrchní oblouky (jedno za pravý, 
druhý za levý), aby při nošení náušnice 
hezky rámovaly obličej. Obrázek č. 15.
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4. krok:
Stejným postupem vytvořte další řadu. 
Navlékněte 4x R10 a provlékněte pod 
nitěným spojem nad dvěma páry R10 
z prvního kroku, a pak opět skrz druhé 
2x R10 v této řadě. Navlékněte 2x R10 
a provlékněte zespodu první nitěný spoj 
z předchozí řady a opět skrz nový pár R10. 
Navlékněte 2x R10 a provlékněte zespodu 
další nitěný spoj a znovu skrz nový pár R10. 
Obrázek č. 4.

5. krok:
Dle obrázku č. 5 přidejte další 4 řady.  
4x R10 na začátku každé řady navlékněte 
najednou a zbývající páry přidejte vždy po 
2x R. Přidejte 2 sloupce k prvnímu 
a poslednímu nitěnému spoji v každé řadě 
a 1 sloupec ke každému ostatnímu 
nitěnému spoji.

6. krok:
Dle obrázku č. 6a přidejte jednoduchý 
(ne dvojitý) řádek cihlového stehu 
navlékáním vždy 1x R10. Obrázek č. 6b.Hravá kolekce se srdíčky

Oslavte svátek svatého Valentýna stylově a zkrášlete se touto romantickou bižutérní sadou. 
Jednoduchým cihlovým stehem a pestře červeným rokajlem z kolekce PRECIOSA White Lining 

si vytvořte srdíčka a zavěste je na řetízek, náramek či náušnice. 
Získáte tak něžnou kolekci vhodnou nejen k příležitosti sv. Valentýna.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 
95076 červený; 12 g

vlasec, červený; 
řetízek s otevřenými kroužky 
(přibližně 80 cm); 
spona, 2x; 
komponenty na náušnice, 1 pár; 
ketlovací kroužky (5 mm), 15x; 
placaté kleště na ketlování, 2x; 
štípací kleště na drát; 
nůžky; jehly (velikost 10 až 15) 

Obtížnost:  

Technika: cihlový steh

Postup:

 
 
Srdíčko: 
 
1. krok:
Na jehlu navlékněte 90 cm vlasec 
a navlékněte 4x R10. Nechte 15 cm volného 
vlasce a provlékněte první 2 R10, vzniknou 
2 sloupce po 2 R10. Obrázek č. 1.

2. krok:
Znovu provlékněte druhý pár R10 
z předchozího kroku, navlékněte 3x R10 
a provlékněte první pár R10 z předchozího 
kroku. Obrázek č. 2.

3. krok:
Řadu šitou cihlovým stehem tvoří na výšku 
2x R10. Navlékněte 4x R10 a provlékněte 
zespodu nitěný spoj nad dvěma páry R10 
z prvního kroku, a pak opět skrz druhé 
2x R10 v této řadě. Dokončete řadu 
navléknutím 2x R10, provlékněte pod 
stejný nitěný spoj a zpět skrz nový pár R10. 
Obrázek č. 3.
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10. krok:
Provlékněte rokajl na vnější straně srdíčka, 
až se dostanete k prvnímu R10 z kroku 
č. 6. Stejným postupem (předchozích 
kroků) vytvořte levý oblouk srdíčka 
dle obrázků č. 10a a 10b.

11. krok:
Provlékněte všechny rokajly na vnější 
straně srdíčka (včetně středního rokajlu 
z kroku č. 6 a 2 střední sloupce z poslední 
řady kroku č. 5) dle obrázku č. 11. 
Během provlékání utahujte pevně vlasec. 
Nakonec zauzlujte a odstřihněte oba vlasce. 

12. krok:
Postupujte podle kroků č. 1 – 11 a vytvořte 
8 srdíček.

Náramek: 
 
13. krok:
Odštípněte si zhruba 20 cm řetízku, 
včetně prodlužovacího řetízku. 
Otevřete pomocí kleští ketlovací kroužek 
a provlékněte jím řetízek a sponu, 
a pak kroužek zavřete. Otevřete další 
ketlovací kroužek a navlékněte 3x R10, 
pak druhý konec řetízku, a pak kroužek 
zavřete. Podle obrázku č. 13 se rozhodněte, 
kam připojíte 3 srdíčka ketlovacími kroužky. 
Kroužek provlékněte pod 4 rokajly, 
které jste přidali buď v kroku č. 9 
nebo č. 10, pak oko řetízku a kroužek 
uzavřete. Obrázek č. 13.

7. krok:
Pokračujte stejným postupem (jednoduchý 
cihlový steh) dle obrázku č. 7 a začněte 
vytvářet pravý oblouk srdíčka.

8. krok:
Dle obrázku č. 8 přidejte další 2 řady 
oblouku. Jsou to tzv. ubrané řady, tak vždy 
vynechejte poslední nitěný spoj z předchozí 
řady a místo toho připevněte první 2x R10 
k předposlednímu nitěnému spoji.

9. krok:
Navlékněte 4x R10 a provlékněte směrem 
dolů první R10 z předchozí řady. 
Obrázky č. 9a a 9b.
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