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Preciosa Ornela Vám představuje perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková
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Blyštivý 
 věnec
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5. krok:
Odskřípněte přečnívající konce drátu. 
Otočky přimáčkněte k sobě.

6. krok:
Pracujte s další FPB2. Obtočte nedaleko 
prvního drátu. Zopakujte 2. - 5. krok.

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle 
151 19 902; 14 mm; 
00030/22500 medové ; asi 40 ks (FPB1) 
 
151 19 201; 10 mm; 
00030/22500 medové; asi 55 ks (FPB2) 
 
151 29 001; 13 x 10 mm; 
00030/22500 medové; asi 45 ks (FPB3) 
 
151 69 801; 10 mm; 
00030/22500 medové; asi 60 ks (FPB4) 
 
- obruč průměr 15 cm (lapač snů); vázací drát 
0,80 mm 
 
- štípací kleště; ploché kleště (utažení a úprava 
vázacího drátu)

- ozdoby (stuhy, provázky, svíčky …)

 
 

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Odskřípněte asi 1 m vázacího drátu.

Blyštivý věnec

D o p l n ě k  v á n o č n í  v ý z D o b y

Jak si rychle a snadno zkrášlit interiér? Zkuste si vytvořit věnec hrající si s odlesky světla 
dopadajícími na plošky perlí. Vyberte si z nekonečné nabídky PRECIOSA ohněm leštěných perlí, 

orientujte se podle velikostí, druhů výbrusů nebo tvarů. V neposlední řadě si můžete zvolit 
i odstín případně zušlechtění.

2. krok:
Jeden konec drátu obtočte asi 3x kolem 
obruče. Krátký konec nechte trčet.

3. krok:
Postupně navlékněte FPB1. 
Postupně obtočte. Otáček kolem obruče 
je sedm.

4. krok:
Obtočte druhý konec drátu. Umístěte jej až 
za obtočením prvního konce. Je dobré, aby 
se FPB1 mírně překrývaly. Lépe se schová 
zakončení drátu.

7. krok:
Pracujte s další FPB3. Obtočte nedaleko 
předešlých drátů. Zopakujte 2. - 5. krok.

8. krok:
Pracujte s další FPB4. Obtočte nedaleko 
předešlých drátů. Zopakujte 2. - 5. krok.

9. krok:
Ozdobte věnec. Můžete se soustředit na 
místo zakončování drátů. 
Schováte obtáčení.


