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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
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Barevná vánoční koulička

H Á Č K O V A N Á  P E R L I Č K O V Á  K O U L I Č K A  Z  P R E C I O S A  P E R M A L U X

Rozzařte barevnými perličkovými designy Vánoce! Přinášíme Vám návod na háčkovanou 
barevnou perličkovou kouličku, kterou můžete ozdobit vánoční stromeček. 

S perličkami PRECIOSA PermaLux vykouzlíte veselé a barevné designy velice hravě. 
Přejeme Vám hezké tvoření a šťastné a veselé Vánoce!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10a) 
331 19 001; 10/0; 46102 bílá sfinx; 825 ks

PRECIOSA rokajl (R10b)
331 29 001; 10/0; 17050 zlatá; 204 ks 

PRECIOSA rokajl (R10c) 
331 19 001; 10/0; mix PermaLux; 621 ks

- háčkovací příze Jeansová; jehla Big Eye 
nebo navlékací jehla s očkem z jemného 
vlasce; háček 1 mm; dlouhá ketlovací 
jehla; kaplík; pingpongový míček nebo 
polystyrenová koule 3,5-4,0 cm

 - nůžky; kleště

Obtížnost:  

Technika: háčkování

Postup:

1. krok: 
Navlékněte perličky na háčkovací 
přízi. Nejdříve navlékněte 30x R10b 
pro dokončení. Pokračujte v navlékání 
perliček podle vzoru na obrázku (obr. č. 
1a Vzor), směr návleku je označen šipkou, 
nebo můžete navlékat podle tabulky 
návleku (obr. č. 1b Návlek). Šedé body se 
vynechávají, černé značí mix PermaLux. 
Navlékají se pouze barevné perličky 
(obr. č. 1c).

TIP. Rozdělte řady malými papírky, tím se 
vyhnete zvláštním chybám mezi řadami. 

Rozpis počtu perliček podle řad. 
1. řada – 6 perliček 
2. řada – 12 perliček 
3. řada – 18 perliček 
4. řada – 24 perliček 
5. řada – 30 perliček 
6. řada – 36 perliček 
7. řada – 42 perliček 
8. řada – 48 perliček 
9. řada – 54 perliček 
10. řada – 60 perliček 
11. - 25. řada – 66 perliček 
26. řada – 60 perliček 
27. řadě – 54 perliček 
28. řada – 48 perliček 
29. řada – 42 perliček 
30. řada – 36 perliček 
31. řada – 30 perliček 
32. řada – 24 perliček 
33. řada – 18 perliček 
34. řada – 12 perliček 
35. řada – 6 perliček
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návlek rozpis perliček

825 ks         204 ks         621 ks 



5. krok: 
Obdobně háčkujte další řady a do každého 
posledního (prázdného) oka v cípu výseče 
přidávejte oko s perličkou a jedno prázdné 
do té doby, než budete mít kolem dokola 
60 perliček (obr. č. 5a-5f ).

4. krok: 
V další řadě přidejte 6 perliček – kolem 
dokola celkem 12. Přidávejte vždy 
do posledního (prázdného) oka, 
které jste přidali v předchozí řadě 
(obr. č. 4a). Píchněte pod nit, seshora 
přisuňte 1 perličku a udělejte krátký sloupek 
do prvního oka s perličkou (obr. č. 4b-4c). 
Pak přidejte další perličku do prázdného 
oka (obr. č. 4d) a dále krátký sloupek bez 
perličky do toho samého oka (obr. č. 4e-4f ). 
Stejným způsobem udělejte celou řadu 
(obr. č. 4g).

2. krok: 
Jako příklad ukážeme postup háčkování 
na kontrastní přízi s většími perličkami. 
Udělejte základní očko, potom 2 řetízková 
oka bez perliček (obr. č. 2a-2b). 
Háček provlékněte prvním očkem a dále 
háčkujte 6 krátkých sloupků do prvního 
oka, aby Vám vznikl kroužek (obr. č. 2c).

3. krok: 
Přidejte 6 perliček do 1. perličkové řady 
(obr. č. 3a). Háčkujte krátkým sloupkem 
za obě nitky (V-čka): píchněte pod nit, 
seshora přisuňte 1 perličku a udělejte krátký 
sloupek (obr. č. 3b-3d). Pak přidejte další 
krátký sloupek bez perličky do toho samého 
oka (obr. č. 3e-3f ). Stejným způsobem 
udělejte celou řadu (obr. č. 3g).

 

2a.

2b.

2c.

3a.

3b.

3c.

4a.

4e.

4f.

4g.

5a.

5b.

4b.

4c.

4d.

3d.

3e.

3f.

3g.



8. krok: 
Udělejte malou dutinku pro připevnění 
kaplíku. Do posledních 6 perliček uháčkujte 
5 řad dutinky pevným okem (obr. č. 8a-8c).

9. krok: 
Pro připevnění kaplíku zastrčte ketlovací 
jehlu s okem do dutinky (obr. č. 9a), 
navlékněte zbytek příze do jehly a zašijte 
otvor, zauzlíkujte a zbytek příze ustřihněte 
(obr. č. 9b). 
Na ketlovací jehlu navlékněte kaplík 
a ozdobnou perličku (obr. č. 9c), kleštěmi 
vytvořte očko, do kterého dejte provázek 
na zavěšení (obr. č. 9d).

6. krok: 
V 11. řadě háčkujte do každého oka 
po jednom očku s perličkou, prázdná oka 
na konci výseče nepřidávejte (obr. č. 6a). 
V každé výseči budete mít 11 perliček 
a celkem kolem dokola – 66 perliček 
(obr. č. 6b).

 

7. krok: 
Háčkujte do každé výseče oka dalších 
14 řad, než Vám vznikne mistička (obr. č. 
7a). V tomto kroku můžete vložit kouličku 
(obr. č. 7b). V ubírání perliček budete 
přeskakováním prvního sloupku v každém 
cípu (obr. č. 7c-7e), celkem kolem dokola 
uberete 6 perliček, celkem budete mít 
60 perliček (obr. č. 7f ). Obdobně pokračujte 
ubírat perličky do té doby, než jich zůstane 
pouze 6 (obr. č. 7g-7h).
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