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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Svetlana Sapegina

PRECIOSA Triangl
 321 43 001; 2,5 x 2,5 mm

PRECIOSA dvoukrátky
 351 31 001; 8/0

K v ě t i n o v á  b r o ž  z  P r E C i o S A  P E r l í  A  P E r l i č E K

Duhová brož



3. krok: 
Udělejte párový oblouk zprava. 
Na pracovní drát navlékněte 1x žlutý TR 
a tolik žlutých TC, kolik bude zapotřebí 
pro zakončení tohoto oblouku a započetí 
nového. Obraťte práci „vzhůru nohama“, 
lépe se tak připevní oblouky k ose. 
Aby vznikl zašpičatělý spodní okraj lístku, 
položte pracovní drát přes osu a udělejte 
jedno ovinutí pod úhlem 45 stupňů 
(obr. č. 3).

4. krok: 
Perličku z pracovního drátu přitáhněte 
těsně k ose a nasměrujte perličky směrem 
dolů, tím vytvoříte ostrou špičku lístku 
(obr. č. 4).

5. krok: 
Vytvořte druhý pár oblouků. 
Vrcholky oblouků vytvarujte třemi TR zleva 
a zprava od osy (obr. č. 5).

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA dvoukrátky (TC) 
351 31 001; 8/0; 05134 

351 31 001; 8/0; 05123

351 31 001; 8/0; 05191

351 31 001; 8/0; 05184

351 31 001; 8/0; 05181

351 31 001; 8/0; 05154

 
PRECIOSA Triangl (TR) 
321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08265

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08228

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08275

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08289

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08286

321 43 001; 2,5 x 2,5 mm; 08256

PRECIOSA ohňem leštěné perle (FPB) 
151 19 001; 8 mm; 00030/97491

Duhová brož

K v ě t i n o v á  b r o ž  z  P r E C i o S A  P E r l í  A  P E r l i č E K

Duhová brož je provedena technikou francouzského korálkování, tj. obloukovým 
splétáním kolem osy. Tato technika se nejlépe hodí k vytváření okvětních plátků 

a lístků květin. Na každý okvětní plátek jsou použity dva druhy perliček nebo dva odstíny 
dvoukrátek. Dominantními perličkami jsou dvoukrátky, pomocnými pak triangly, 

ty kvítek zdobí a dodávají mu konečný vzhled.

Drátek o průměru 0,5 mm oranžové, zlaté, 
modré a fialové barvy; podklad pro brož nebo 
prsten s perforovaným obvodem; standardní 
sada nástrojů: štípací kleště, ploché kleště, 
ketlovací kleště.

Obtížnost:

Postup: 

TECHNIKA SPLÉTÁNÍ DO OBLOUKU 
KOLEM OSY 
 
1. krok: 
Odřízněte 70 cm drátu zlaté barvy. Asi 5 cm od 
konce drátu vytvarujte kolem 3–4 prstů smyčku. 
Za smyčkou zkruťte drát na 1 cm. 
Na osu navlečte 6x žlutých TC. Na konci drátu 
udělejte malou smyčku, aby z něj perličky 
nesklouzly. Osa se středovou řadou z šesti TC 
je hotová. Velká smyčka je dole, malá na konci 
drátu je nahoře. Pracovní drát směřuje vlevo od 
osy (obr. č. 1).

2. krok: 
Začněte tvořit oblouky kolem středové řady 
zleva doprava. Na pracovní drát navlékněte 
6x žlutých TC a 1x žlutý TR. Utvořte z nich 
oblouk nalevo od středové řady 
a upevněte ho nad perličky středové řady 
jedním ovinutím pracovního drátu kolem osy. 
Pracovní drát pokládejte přes osu pod úhlem 
90 stupňů, abyste získali lícovou stranu 
a zaoblený vrchol (obr. č. 2).

6. krok: 
Třetí pár oblouků zhotovte jen z TR
(obr. č. 6).

7. krok: 
Na rubové straně se vytváří šev (obr. č. 7).

8. krok: 
Smyčku v základu lístku rozřízněte napůl, 
tím vytvoříte vedlejší osy (obr. č. 8).



SESTAVENÍ BROŽE
 
13. krok: 
Přiložte první díl k druhému, jejich krajové 
drátky zkruťte v délce asi 1 cm (obr. č. 16).

14. krok: 
Stejným způsobem připevněte třetí díl 
k prvním dvěma (obr. č. 17).

15. krok: 
Vytvořte střed z FPB o průměru 0,8–1 cm 
a odřezku drátu o délce 15 cm (obr. č. 18).

9. krok: 
Nový pracovní drát o délce 70 cm zkruťte 
s novou pravou osou v délce maximálně 
0,8–1 cm. Na novou osu navlékněte 
8x zelených TC a na konci osy udělejte 
smyčku (obr. č. 9).

10. krok: 
Na nové ose vytvořte zelený lístek 
(zaoblený spodek, zašpičatělý vršek), 
který se také skládá ze 3 oblouků TC a TR. 
Vrcholek prvního páru oblouků vytvarujte 
dvěma TR zleva a zprava od osy. 
Vrcholek druhého páru oblouků vytvarujte 
pěti TR zleva a čtyřmi TR zprava od osy. 
Třetí pár oblouků vytvořte jen ze zelených 
TR (obr. č. 10–12). Po připevnění posledního 
oblouku k ose musí žlutý a zelený lístek 
k sobě těsně přiléhat lícem nahoru.

16. krok: 
Protáhněte střed otvorem uprostřed 
kvítku a provlékněte všechny konce drátů 
perforovaným diskem (obr. č. 19).

17. krok: 
Z rubové strany disku konce drátů po dvou 
zkruťte (obr. č. 20).

18. krok: 
Konce drátů ohněte a pevně přitiskněte 
k disku, přebývající konce odstřihněte 
(obr. č. 21).

19. krok: 
Základnu se špendlíkem připevněte k disku 
upínacími patkami nebo lepidlem 
(obr. č. 22). 
POZNÁMKA 
Z kvítku můžete vyrobit také prsten.

11. krok: 
Abyste se zbavili os, obraťte výrobek 
rubovou stranou k sobě. Horní část osy 
zeleného lístku odstřihněte štípacími 
kleštěmi, přitom nechte asi 4 mm drátu, 
žlutý lístek musí mít 3mm konec. 
Pomocí plochých kleští zahněte konce 
do rubu (obr. č. 13 a 14). 
POZNÁMKA 
Ideální je, pokud se konce stýkají v prvním 
závitu na ose – tak se nebudou o nic 
zachytávat a konce zůstanou hladké.

12. krok: 
Vyrobte ještě 2 díly o 2 lístcích. 
Druhý díl se skládá z bleděmodrého a lila 
lístku, třetí díl z červeného a oranžového 
lístku. Lístky se vážou stejně jako žlutý 
lístek. Barvu drátu zvolte podle barvy 
perliček (obr. č. 15).


