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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0; 8/0; 6/0

Designérka Helena Chmelíková

D I V O K Ý  N Á H R D E L N Í K

Pitahaya roja

Kompletace 
 
12. krok:
Přívěsky k rokajlovým očkům připevněte 
pomocí dvou do sebe zavěšených kroužků.

13. krok:
Odstřihněte asi 16 cm adjustového řetízku. 
Obě koncová očka pomocí dvou kroužků 
připevněte ke krajnímu očku obojku. 
Na druhý konec obojku připevněte pomocí 
dvou kroužků karabinku.



2. krok:
Navlékněte 12 ks R6. Drát ohněte hned 
za R6 pomocí plochých kleští. 
Navlékněte dalších 12 ks R6. Drát ohněte. 
Ještě jednou navlékněte 12 ks R6.

 
 

3. krok: 
Přečnívající drát zkraťte asi na 1 cm. 
Utočte očko. Ohněte do kolmé polohy. 
Tvar dorovnejte, úhle ohnutí upravte. 
Obě očka by měla být blízko sebe.

4. krok:
Vytvořte 3 střední přívěsky z R8. 
Potřebujete asi půl otočky obojkového 
paměťového drátu. Postupujte podobně 
jako u malých. Tento drát je pevnější, hůře 
se z něj tvoří očka. Na boky navlékněte 
30 ks R8, na dolní část 20 ks R8.

Pitahaya roja

D I V O K Ý  N Á H R D E L N Í K

Vytvořte si nápadný náhrdelník barvou i tvarem připomínající dračí ovoce 
známější jako Pitahaya roja. Sytě růžová barva z kolekce PRECIOSA 

Terra Intensive v matové verzi skvěle doladí Váš nejen letní outfit. 

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R) 
 
331 39 001; 10/0; 
16A26 růžová; 48 ks (R10) 
 
331 39 001; 8/0; 
16A26 růžová; 642 ks (R8) 
 
331 39 001; 6/0; 
16A26 růžová; 280 ks (R6)

- paměťový drát obojkový; paměťový drát 
průměr 6 cm; kroužky 5 mm; karabinka 
větší; adjustový řetízek s většími oky
 

 
- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; 
nůžky; pravítko; štípací kleště na ocelový 
drát; ploché kleště; ketlovací kleště 
 

Obtížnost:  

Technika: šití (čtvercový steh), 
návlek na drát, ketlování

Postup:

Přívěsky 
 
1. krok:
Vytvořte 3 malé přívěsky z R6. 
Z paměťového drátu o průměru 6 cm 
odskřípněte 1 otočku. Na začátku utočte 
očko. Mezi hroty ketlovacích kleští uchopte 
drát. Opatrně, ale důsledně obtočte drát 
kolem hrotu. Zapřete o drát palec levé ruky 
a pravou rukou plynule točte očko. 
Jste-li levák, použijte ruce opačně. 
Očko v krčku ohněte zpět. 
Pokud se Vám očko nepodařilo dovřít, 
domáčkněte ho plochými kleštěmi. 
Očko plochými kleštěmi ještě ohněte 
do kolmé polohy.



8. krok:
Střídejte postup z 6. a 7. kroku. 
Ušijte pásek dlouhý 30 – 31 cm.
Celkový počet řad musí být sudý.

9. krok:
Nastavení vlasce. 
Docházejícím vlascem ušijte půlku řady 
jako v 6. kroku. Druhou půlku ušijte novým 
vlascem. Novým vlascem ušijte ještě další 
řadu. Teprve nyní svažte konce vlasců 
dvěma nebo třemi uzly. Vtáhněte konce 
do okolních R a odstřihněte.

10. krok:
Koncová očka. 
Využijte počátečních  30 cm vlasce 
a na druhém konci obojku dostatečně 
dlouhý vlasec. Na obou koncích by měly být 
řady ušité jako v 6. kroku. Provlečení řady 
končete v prostředních R6 a R8. 
Krajní R neprovlékejte. Navlékněte 6 ks 
R10. Ještě jednou provlékněte prostřední 
R6 a R8, také všechny R10. 
Znovu provlékněte prostřední R6 a R8. 
Vlasec zapošijte mezi R6 a R8. Odstřihněte.

11. krok:
Vytvořte očka na spodním okraji obojku. 
Najděte si prostřední 2 řady. 
Od nich na obě strany čtyři řady vynechte. 
Do dalších dvou řad umístěte očko. 
Na obě strany potřebujete 4 očka. 
Celkem 9 oček. Nejdříve provlékněte 
spodní část řady. Navlékněte 4 ks R10. 
Provlékněte spodní část vedlejší řady. 
Vše znovu provlékněte. Svažte oba konce. 
Vtáhněte do okolních R a odstřihněte.

5. krok:
Vytvořte 3 největší přívěsky. 
Potřebujete asi ¾ otočky obojkového 
paměťového drátu. Na boky navlékněte 
40 ks R8. Na dolní část navlékněte 30 ks R8. 
 

Šitý obojek 
 
6. krok:
Na začátku nechte asi 30 cm volného 
vlasce. Na šití pásku využijete čtvercový 
steh. Navlékněte 1 ks R8, 1 ks R6, 1 ks R8 
a 1 ks R6. První 2 ks R znovu provlékněte. 
Navlékněte další 1 ks R8, 1 ks R6, 1 ks R8 
a 1 ks R6. Opět provlékněte první 2 ks R. 
Vytvořili jste dvě řady.

7. krok:
Provlékněte krajní R8. Navlékněte 1 ks R6. 
Znovu provlékněte R8. 
Pokračujte v provlékání prostředních R6 
a R8 z 2. řady. Navlékněte 1 ks R6 
a 1 ks R8. Znovu provlékněte R6 a R8 
z 2. řady. Provlékněte poslední R6 z 2. řady. 
Navlékněte R8 a znovu provlékněte R6. 
Vytvořili jste 3. řadu.

uzel


