
Preciosa-Ornela.com

Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

PRECIOSA rokajl
 331 29 001; 10/0

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0

Designérka Alexandra Lysenko H Á Č K O V A N Á  P E R L I Č K O V Á  V Á N O Č N Í  O Z D O B A

Vánoční hůlka
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3. krok:
Dále provlékněte háček prvním základním 
očkem a protáhněte přízi oběma oky 
najednou (obr. č. 3a – 3b). 
Pak háček zapíchněte do očka zleva 
od první perličky, otočte perličku dospodu 
doprava, posuňte co nejblíže další perličku, 
háčkem zachyťte přízi a uháčkujte 
pevné očko (protáhněte přízi oběma oky 
najednou), (obr. č. 3c). 
Přidejte perličky do druhé řady (obr. č. 3d). 

4. krok: 
Háčkujte pevná oka s perličkami spirálou 
kolem dokola. Pokud mají všechny perličky 
ve všech řadách otočenou dírku 
po směru háčkování (nahoru), postupovali 
jste správně (obr. č. 4a). 
Háčkujte a spotřebujte všechny perličky 
(obr. č. 4b).

5. krok: 
Připravte si drátek v délce 16 cm. 
Kleštěmi ohněte konec drátku (obr. č. 5a). 
Zastrčte drátek do dutinky (obr. č. 5b), 
a pak zbytkem příze zašijte otvor, 
aby drátek nekoukal ven. 
Nit schovejte dovnitř dutinky a zbytek 
odstřihněte (obr. č. 5c). Drátek ohněte 
do tvaru háčku (obr. č. 5d). 
Podle přání můžete hůlku dozdobit 
mašličkou ze stuhy (obr. č. 5e + 5f ). 

Vánoční hůlka

H Á Č K O V A N Á  P E R L I Č K O V Á  V Á N O Č N Í  O Z D O B A

Přinášíme Vám návod na háčkovanou vánoční ozdobu ve tvaru známé vánoční hůlky 
nebo chcete-li vánočního lízátka. Hodit se Vám bude jako ozdoba na vánoční stromeček 

nebo větvičky ve váze a nebo ji použijte jako přízdoba na vánoční dárek. 
K výrobě jsme použili barevný mix perliček z kolekce PRECIOSA PermaLux 

a výsledek nás nadchnul! Přejeme krásné barevné Vánoční svátky.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10a) 
331 19 001; 10/0; 46102 bílá sfinx

PRECIOSA rokajl (R10b)
331 29 001; 10/0; 17050 zlatá 

PRECIOSA rokajl (R10c) 
331 19 001; 10/0; mix PermaLux

- háčkovací příze Perlovka; jehla Big Eye 
nebo navlékací jehla s očkem z jemného 
vlasce; háček 1 mm; měkký drát 1,5 mm; 
nůžky; kleště

 
Obtížnost:  

Technika: háčkování

Postup:

1. krok: 
Nejdříve vyrobte dutinku v délce 15 cm, 
8 perliček po obvodu, pak navlékněte 
cca 120 cm perliček v tomto pořadí: 
na začátku 8x R10b, 
dále 120 cm 1x R10b, 
3x R10c, 
1x R10b, 
3x R10a 
a na konec opět 8x R10b.

2. krok: 
Vytvořte základní očko. 
Nechte ho poměrně velké, 
později ho použijte na spojení perliček 
do kroužku. Odpočítejte 8 perliček 
a uháčkujte řetízek s perličkami. 
Jednu perličku posuňte co nejblíže k háčku, 
a pak za ní zachyťte přízi a uháčkujte první 
očko s perličkou. Postup zopakujte ještě 
7x a vytvořte tak 8 řetízkových ok 
s 8 perličkami (obr. č. 2a - 2b). 
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