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

PRECIOSA čípky
 351 30 001; 35 mm
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3. krok: 
Provlékněte první 1R10 prvního stehu 
a navlékněte 1R8. Vraťte se zpět skrz první 
R10 vedlejšího řádku perliček (obr. č. 7).
Navlékněte 1R10 a vraťte se srkz první R10 
z předchozího řádku.

Opakujte ve vedlější mezeře (obr. č. 8).

Posuňte se k další mezeře a opakujte ve 
zbývajících šesti mezerách na této straně 
FPB4 (obr. č. 9).

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA rokajl (R10) 
331 19 001; 10/0; 17020; 50 g 
 
PRECIOSA rokajl (R8) 
331 19 001; 8/0; 17020; 3 g 
 
PRECIOSA čípky (B) 
351 30 001; 35 mm; 17020; 24 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB1) 
151 19 332; 8 mm; 00030; 16 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB2) 
151 39 001; 3 x 6 mm; 00030; 8 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB3) 
151 19 001; 4 mm; 00030; 8 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4) 
151 49 001; 14 x 9 mm; 00030; 1 ks

Tenká jehla (velikost 10); silonový vlasec; 
čtvercový papírek 3 x 3 cm 
 

Obtížnost:

Postup:  

Ozdoba se zhotoví ve třech fázích. 
Osm řad perliček se přidává k hlavní perli 
FPB4, která podepírá 8 špicí s FPB1. 
Pak se přidají čípky, které vytvoří čtyři kratší 
cípky hvězdy. Následně se přidají čtyři delší 
cípky z čípků. 
Ozdoba se tvoří z dvojitého vlasce. 
Když je potřeba, vlasec se prodlouží. 
Uzle se vážou až je hvězda hotová. 
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Nové vlasce se přidávají pomocí ukotvující perle 
a konce se vážou až v posledním kroku. 
 
1. krok: 
Hlavní perle – na jehlu navlékněte dvojitou 
délku 1,5 m silonového vlasce a uvažte ukotvující 
perli 15 cm od konce (obr. č. 1). 

Srolujte papírek a provlékněte skrz velkou dírku 
FPB4. Papírová trubička zabrání provléknutí 
menších perliček R10 a R8 skrz dírku FPB4 
(obr. č. 2).

2. krok: 
Provlékněte jehlu mezi vnější stranou 
papírové trubičky a vnitřní strany FPB4
(obr. č. 3). 

Navlékněte 4R10, 1FPB1, 1R8, 1R10 a 1R8. 
Vraťte se zpět skrz FPB1 (obr. č. 4).

Navlékněte 4R10 a znovu provlékněte 
FPB4 (obr. č. 5). Utáhněte vlasec.

Opakujte 2. krok sedmkrát. Tím vyrobíte 
osm špicí s FPB1 (obr. č. 6).

Opakujte na druhé straně FPB4 (obr. č. 10).

4. krok: 
Kratší sada čtyř cípků z čípků 
Provlékněte jehlu, abyste byli u R10 
na vrchní straně FPB1 (obr. č. 11).
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Přinášíme Vám návod na výrobu třpytivých hvězdiček, které neodmyslitelně patří k Vánocům.
Luxusní hvězdy z perlí a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads™ mohou sloužit jako 

ozdoba vánočního stromečku nebo jako vánoční dekorace interiéru. Potěší i ty, 
co ocení vlastnoručně vyrobený dárek. Přejeme krásné vánoční svátky!



9. krok: 
Zpevněte hvězdu
Dle obrázku níže provlékněte R10 a B 
z delšího cípku z 8. kroku a spojovací R10
z vrchní špice s FPB1. Když se to povede, 
provlékněte znovu R10 a B z přední strany 
této vrstvy (ze 7. kroku).

5. krok: 
Navlékněte 1B, 1R10, 1R8, 1FPB1, 1R8, 
1FPB2 a 1R10. 
Provlékněte znovu 1FPB2, 1R8, 1FPB1 
a 1R8. Navlékněte 1R10 a 1B. 
Provlékněte R10 na vrchní straně druhé 
FPB1 (obr. č. 12).

Opakujte 5. krok třikrát. 
Uděláte celkem čtyři špice.  
Provlékněte znovu všechny perle a perličky 
v této řadě a zpevněte je. 

6. krok: 
Provlékněte perličky okolo FPB4 tak, 
abyste skončili u vrchního R10 na další špici 
FPB1 (obr. č. 13).

 
 
 

7. krok: 
Delší sada čtyř cípků z čípků 
Aby hvězda byla pevnější, delší cípky se 
vytváří z dvou vrstev čípků – jedna vrstva 
vpředu a druhá za první sadou kratších 
cípků. 
Začněte s přední vrstvou – navlékněte 1R10, 
1B, 1R10, 1R8, 1FPB1, 1R8, 1FPB2, 1R8, 
1FPB3, 1R8 a 3R10. Znovu provlékněte 
poslední 1R8 a následujících šest perlí/
perliček. 
Navlékněte 1R10, 1B a 1R10. Ujistěte se, 
že nová špice z čípků je na přední straně 
ozdoby, a pak provlékněte vrchní R10 
na druhé špici s FPB1 (obr. č. 14).

Opakujte 7. krok třikrát. 
Tím jsou vytvořeny čtyři stejné páry 
perliček 1R10, 1B a 1R10 na zadní straně 
těchto špicí. 

8. krok: 
Otočte hvězdu na druhou (zadní) stranu. 
Ujistěte se, že i jehla je na této straně. 
Budete pokračovat druhým směrem okolo 
hvězdy. 
Navlékněte 1R10, 1B a 1R10. 
Provlékněte znovu 1R8, 1FPB1, 1R8, 1FPB2, 
1R8, 1FPB3, 1R8 a 3R10 z předchozího 
delšího cípku. Provlékněte znovu 1R8, 
1FPB3, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1FPB1 a 1R8 
a navlékněte 1R10, 1B a 1R10. Provlékněte 
R10 na vršku druhé špici s FPB1 (obr. č. 15).

Opakujte 8. krok třikrát.

Odstraňte všechny ukotvující perle 
a zavažte všechny konce vlasců. 
Vyndejte papírovou trubičku ze středu 
FPB4. Pověste si hvězdu na transparentní 
vlasec. 
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