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PRECIOSA Twin™
 321 96 001; 2,5 x 5 mm

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

V Á N O Č N Í  K O U L I Č K A

Sněhová 
královna
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3. krok: 
Navlékněte 1R10, R8 a 3R10. 
Provlékněte znovu R8 druhým směrem 
a tím 3R10 vytvoříte cíp (obr. č. 4).

Navlékněte 1R10 a provlékněte vnější dírku 
u dalšího T (obr. č. 5).

Opakujte pětkrát - tím vytvoříte celkem šest 
cípů (obr. č. 6). Tím je motiv malé vločky 
hotový. Aby se vytvořila velká vločka, 
je třeba přidat další dvě řady.

4. krok: 
Podle obr. výše provlékněte následující 
1R10, 1R8 a 1R10 směrem od středu vločky. 
Další řada se připojí k R10 z každé strany 
každého cípu (obr. č. 7).

Materiál a pomůcky:
 
PRECIOSA rokajl (R10) 
331 19 001; 10/0; 78102; 22 g 
 
PRECIOSA rokajl (R8) 
331 19 001; 8/0; 78102; 6 g 
 
PRECIOSA Twin™ (T) 
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 46102; 14 g 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB1) 
151 19 001; 4 mm; 00030/28701; 41 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB2) 
151 19 001; 6 mm; 00030/28701; 24 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB3) 
151 56 003; 9 x 7 mm; 00030/28701; 16 ks 
 
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4) 
151 19 001; 8 mm; 00030/28701; 1 ks

Jednu 60 mm skleněnou kouli  - velikost D; 
tenká jehla (velikost 10); bílý silonový 
vlasec 
 

Obtížnost:

Postup:  

Ozdoba se vyrábí v pěti fázích. 
První se vyrobí šest velkých vločkových motivů.  
Jedna dlouhá třásnička se přidá ke třem velkým 
motivům.  
Zbývající velké vločky se ozdobí s třemi kratšími 
třásničkami. 
Základní řada se přidá ke krčku skleněné koule, 
což zvýrazní vytvořené motivy. 
 

Sněhová královna

V Á N O Č N Í  K O U L I Č K A

V tomto návodu Vás krok za krokem provedeme výrobou originální a luxusní 
vánoční dekorace. Povzneste skleněnou vánoční kouličku a ozdobte ji jemnou perličkovou 

krajkou. Rázem se skleněná koulička promění ve sněhovou královnu mezi ostatními 
vánočními dekoracemi. Přejeme šťastné a veselé Vánoce 

s PRECIOSA Traditional Czech Beads™.

Ke kouli se přidá smyčka na zavěšení. 
Design se zhotovuje z jedné tloušťky vlasce.

1. krok: 
Velké vločky
Navlékněte 1,2 m vlasce a uvažte 15 cm od konce 
dočasnou zajišťovací perli (obr. č. 1). 
 
 

2. krok: 
Navlékněte 6T. Provlékněte znovu stejnou 
dírku prvního T, aby se vytvořil kruh o 6T 
(obr. č. 2). 
Ještě jednou provlékněte všechny T, 
aby se kruh zpevnil - provlékněte stejné 
dírky.

Teď budete provlékat vnější dírku.  
Dle obr. č. 3 provlékněte vnější dírku T. 
Tím se vytvoří očko na straně perličky. 
U této další řady budete pracovat jen 
s vnějšími dírkami.

5. krok: 
Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. 
Podle obr. č. 8 provlékněte jehlu dolu skrz 
R10 na straně předchozího cípu, pak R8 
pod ním a i následující 1R10, 1T, 1R10 
a 1R8. Provlékněte R10 na opačné straně 
prvního cípu. 

6. krok: 
Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. 
Podle obr. č. 9 provlékněte R10 na straně 
dalšího cípu, R8 pod ním a následující 
1R10, 1T, 1R10, 1R8 a R10 nejblíže 
k dalšímu cípu v kruhu (obr. č. 9).  
Jehla by měla být tak, jak je znázorněno 
v obr. č. 7 (vychází z R10 na straně cípu, 
a je připravena k připevnění k předchozímu 
cípu). Opakujte krok č. 5 a č. 6, a pak 
opakujte znovu 5. krok.

7. krok: 
Navlékněte 1R10, 1T, 1R10, 1T a 1R10. 
Podle obr. č. 10 provlékněte R10 na straně 
dalšího cípu, R8 pod ním a následující 
1R10, 1T, 1R10 a 1R8 jako v předchozím 
kroku. Provlékněte R10 na druhé 
(vzdálenější) straně dalšího cípu 
a následující 1T, 1R10 a 1T (obr. č. 10). 
Provlékněte vnější dírku tohoto T 
(dle obr. č. 3).
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12. krok: 
Navlékněte 1R8, 60R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 
1R10, 1R8, 1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 5R10, 
a 1T. Provlékněte vnější dírku T a tím 
vytvoříte očko na jedné straně (obr. č. 15). 
*Navlékněte 5T a provlékněte stejnou dírku 
u prvního T. Tím vytvoříte kroužek jako 
předtím (obr. č. 16). Provlékněte 6T ještě 
jednou, aby se kroužek zpevnil. 
Provlékněte vnější dírku tohoto T 
(obr. č. 17). Opakujte 3. krok a tím z kroužku 
6T vytvořte malou vločku.

13. krok: 
Podle obr. č. 18 provlékněte jehlu tak, aby 
byla u vnější dírky čtvrtého T (naproti vlasci 
60R10), (obr. č. 18). 
Navlékněte 5R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1FPB3 
(širší stranou napřed), 1R8, 1FPB1, 1R8 
a 3R10. Vynechte poslední 3R10 
a provlékněte znovu poslední R8 
a i následující 1FPB1, 1R8, 1FPB3, 1R8, 
1FPB2, 1R8 a 4R10 (obr. č. 19). 
Navlékněte 1R10, provlékněte T na kroužku 
a přemístěte jehlu, aby byla na vnější straně 
prvního T na kroužku (obr. č. 20).

8. krok: 
Další řada se připevní k vnějším dírkám 
předchozí řady T perliček.  
Navlékněte 1R10, 1R8 a 3R10. Provlékněte 
zpět R8 a navlékněte 1R10. Provlékněte 
vnější dírku vedlejšího T a tím stejným 
způsobem vytvoříte cíp (obr. č. 11).

9. krok: 
Podle obr. č. 12, provlékněte vnitřní dírku 
tohoto T a následující 1R10, 1T, 2R10, 1R8, 
1R10, 1T z prvního kroužku, 1R10, 1R8, 
2R10 a 1T, 1R10, 1T u dalších 2T motivů. 
Provlékněte vnější dírku tohoto T
a připravte se na přidání dalšího cípu 
(obr. č. 12).

 
 
 

10. krok: 
Podle obr. č. 13 navlékněte 1R10, 1R8 
a 3R10. Provlékněte znovu R8 a navlékněte 
1R10. Provlékněte vnější dírku dalšího T 
a tím vytvoříte další cíp.  
Provlékněte vnitřní dírku T a následující 
1R10, 1T, 2R10, 1R8, 1R10, 1T z prvního 
kroužku, 1R10, 1R8, 2R10, 1T, 1R10 a 1T. 
Provlékněte vnější dírku T a připravte se na 
další cíp (obr. č. 13). 
 
Opakujte 8., 9., a 10. krok dvakrát a tím 
vytvořte cípy zbývajícím čtyřem párům 
perliček T okolo motivu. Vyjměte jehlu 
a vlasec nechte volný. 
 
Opakujte kroky č. 1 až č. 10 pětkrát a tím 
vytvořte sadu šesti velkých vloček.

11. krok: 
Vločka s dlouhou třásničkou 
Vyberte si vločku s nejdelším vlascem - 
zbývá Vám tam alespoň 75 cm? 
Jestli ano, navlékněte na vlasec jehlu.  
Jestli ne, přidejte 1 m vlasce.  
Provlékněte perličky u vločky tak, abyste 
byli na špičce cípu (obr. č. 14).

14. krok: 
Navlékněte 1R10. Provlékněte druhý R10 
nad T a i následné perličky až ke kraji velké 
vločky. Provlékněte R10 na špičce velké 
vločky ve stejném směru, aby třásnička byla 
ve středu pod cípem (obr. č. 21).* 
Provlékněte jehlu skrz střed vločky 
a zauzlujte vlasec. Stejným postupem 
pracujte se zbývajícími konci na motivu 
vločky. 
Opakujte kroky č. 11 až č. 14 u dalších dvou 
vloček a odložte na později.
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Umístěte kroužek okolo krčku vánoční 
koule - musí dobře přilehnout, aby mezi 
perličkami nebyl vidět vlasec. 
Pokud je potřeba upravit, přidejte či uberte 
R10 perličky stejnoměrně z každé z šesti 
částí kroužku, aby R8 byly stejnoměrně 
v kroužku rozmístěné (obr. č. 26).  
Provlékněte znovu všechny, aby se kroužek 
zpevnil. 

18. krok: 
Kroužek se připojí ke špičce cípu u každých 
z vyrobených velkých vloček. 
Jehlou provlékněte každý R10 na špičce 
cípů tak, aby třásničky byly ve středu pod 
motivem. První připevněte tři velké vločky 
s jednou třásničkou. 
 
Navlékněte 10R10 a 1R8. Provlékněte 
vrchní R10 na špičce první velké vločky 
(s jednou třásničkou dole) a vraťte se zpět 
skrz R8. Navlékněte 10R10 a provlékněte 
druhý R8, který je okolo krčku koule 
(obr. č. 27). Opakujte třikrát a připevněte 
všechny tři motivy s „V-čkem“. 

19. krok: 
Teď se přidají velké vločky s třemi 
třásničkami tak, aby vyplnily mezery.  
Provlékněte první 3R10 u dalšího „V“ 
(obr. č. 28). Navlékněte 20R10 a 1R8. 
Provlékněte R10 na špičce prvního 
troj-třásničkového motivu. 
Provlékněte znovu R8, které jste právě 
přidali a následující 17R10 (obr. č. 29).

15. krok: 
Vločky se třemi třásničkami 
Připevněte 1,2 m vlasce ke čtvrté velké 
vločce tak, aby byla na špičce cípu, jak je 
znázorněno na obr. č. 14. Navlékněte 1R8, 
1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 1R10, 
1R8, 5R10, a 1T. 
Provlékněte druhou dírku T a vytvořte očko 
na jedné straně (obr. č. 15). 
Opakujte od bodu * v 12. kroku až do bodu * 
v 14. kroku. Přemístěte jehlu tak, aby byla 
u špičky dalšího cípu na vločce (obr. č. 22). 

16. krok: 
Navlékněte 1R8, 29R10, 1FPB1, 1R8, 3R10, 
1R8, 1FPB1, 1R8, 1R10, 1R8, 1FPB2, 1R8, 
1FPB3 (širší stranou), 1R8, 1FPB1, 1R8 
a 3R10. Vynechte poslední 3R10 a zajistěte 
tím, že jehlou provléknete poslední R8 
a následující přidané perle až k prvnímu 
R8. Provlékněte ve stejném směru R10 na 
špičce cípu u vločky (obr. č. 23). 
Přemístěte jehlu, aby byla u R10 na špičce 
cípu, který je na druhé straně třásničky 
u malé vločky. Opakujte 16. krok (obr. č. 24). 
Pevně zauzlujte vlasec a odstřihněte. 
 
Opakujte 15. a 16. krok dvakrát a vytvořte 
poslední dva motivy. 

17. krok: 
Základní řada 
Šestkrát navlékněte 1R8 a 4R10. 
Znovu provlékněte první R8, aby se vytvořil 
kruh (obr. č. 25).

 
20. krok: 
Navlékněte 3R10. Provlékněte poslední 
3R10 z předchozího „V“, pak R8 ze základní 
řady a následující perličky na kroužku tak, 
aby jehla byla o 2R8 dále na kroužku 
(obr. č. 30). Opakujte 19. a 20. krok dvakrát 
a tím připevněte zbývající vločky.
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21. krok: 
Smyčka na zavěšení 
Opakujte 1., 2. a 3. krok a vyrobte malý 
vločkový motiv tak, aby jehla byla u T, 
jak je znázorněno na obr. č. 5. 
Navlékněte 3R10, 1R8, 1FPB4, 1R8 a 1R10. 
Provlékněte smyčku na vrchu vánoční 
koule a zpět skrz 1R10, 1R8, 1FPB4, 1R8 
a poslední 2R10 z 3R10, které jste právě 
přidali (obr. č. 31). Navlékněte 1R10 
a provlékněte T na vločce, jako dříve. 
Provlékněte perličky na smyčce dvakrát 
nebo třikrát, aby se zpevnil spoj. 
Přemístěte jehlu, aby byla na vnější dírce 
protějšího T.

22. krok: 
Navlékněte 3R10, 1R8, 1FPB1, 1R8 a 50R10. 
Provlékněte zpět skrz 1R8, 1FPB1, 1R8 
a první 2R10 z 3R10, které jste právě přidali. 
Navlékněte 1R10 a provlékněte dírku u T 
(obr. č. 32).  
Provlékněte perličky u tohoto spoje dvakrát 
až třikrát, aby se spoj zpevnil.  
Pevně zauzlujte všechny zbývající vlasce 
a ustříhněte přebývající vlasce. 
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