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	 		 PRECIOSA TwinTM více možností
	 Číslo artiklu a velikost:

 PRECIOSA TwinTM perličky PRECIOSA TwinTM mačkané perle

 321 96 001   117 01 323

 321 97 001, mat   2,5 x 5 mm

 2,5 x 5 mm   

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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3. krok:
Dále postupujeme navléknutím 10x T a podle 
nákresu provlékneme vlasec ještě jednou 
prvním T v této řadě, dále i jeho druhou dírkou 
(obr. č. 3). 

4. krok:
Stáhneme vnitřní 4 T a projedeme dírkami T 
podle nákresu tak, abychom mohli pokračovat 
stejným způsobem v navlékání dalších 
fragmentů (obr. č. 4). Ze čtyř vytvoříme obvod 
kuličky, sešijeme do kruhu (obr. č. 5), který 
zaklopíme shora a zdola dalšími fragmenty tím 
způsobem, že na spodní straně přidáme 4x T, 
stáhneme do mističky. Vlascem podle nákresu 
projedeme na druhou stranu (obr. č. 6), přidáme 
4x T, provlékneme vlascem krajní dírky a před 
závěrečným stažením do kuličky můžeme 
vložit dovnitř perli 10 mm. Kulička je tvořena 
celkem ze šesti fragmenů. Na jednu kuličku 
spotřebujeme celkem 50 ks T. 

5.krok:
Připravíme stužku. Délku upravíme dle vlastní 
potřeby, na vzorku je 15,5 cm. Do trubičky 
naneseme lepidlo. Začátek stuhy stočíme 
do ruličky a zasuneme do trubičky a necháme 
zaschnout. Náhrdelník zkompletujeme, kuličky 
naketlujeme a spojíme se stuhou. Připevníme 
zapínání, pomocí kroužků přidáme karabinku
a adjustový řetízek s naketlovanou koncovou 
tvarovkou.

6. krok:
Na klíčenku ušijeme tříbarevnou kuličku, 
spodní část modrou, střed červený a vršek 
bílý. Před došitím kuličky vložíme dovnitř perli 
navlečenou na nýtu. Připravíme stužku, 
12 cm, protáhneme očkem kuličky. Oba konce 
stočíme do ruličky a vložíme do trubičky 
s lepidlem. Necháme zaschnout. 
Poté připevníme šitou kuličku.

Kovodíly: 
- ketlovací jehly delší (26  - 30 mm) – provlečení     
  šité kuličky
- ketlovací nýt (22  - 26 mm) – provlečení šité     
  kuličky
- ukončení stuhy – plochý zamačkávací díl  --      
  větší trubička s očkem

kroužky 4 mm, adjustový řetízek, karabinka 
12 mm, ketlovací nýt 14 mm, stuha 
1 cm trikolora, lepidlo, silikonový vlasec 0,20 
mm, dlouhá tenká jehla, nůžky, ploché kleště 
(zploštění na začátku silonu, pro snadnější 
navlékání do ouška jehly), ketlovací kleště

Obtížnost: 

Postup:

Pro sestavení náhrdelníku ušijeme tři kuličky 
z T, každou v jedné z barev trikolory. 

KULIČKA Z PRECIOSA Twin™
Skládá se ze šesti stejných fragmentů, 
které se navzájem propojují.

1. krok:
Střed tvoří křížek ze 4x T a k němu se v další 
řadě přidá 8x T. Celkem je v druhé řadě 
použito 12x T. Svážeme 4x T (obr. č.1) a vlasec 
provlékneme druhou dírkou posledního T.

2. krok:
Mezi každý T přidáme ve druhé řadě 2x T 
a opět provlékneme vlasec druhou dírkou 
posledního T (obr. č. 2) a navlékneme 1x T 
a provlékneme druhou dírku nejbližšího T, 
tím zahájíme další fragment.

Preciosa Ornela připravila kuličky šité 
z perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads 
v barvách české trikolóry. Pro rozšíření barevné 
škály populární dvoudírkové perličky PRECIOSA 
Twin™ vytvořila Preciosa Ornela variantu 
v dvoudírkové mačkané perli stejného tvaru 
a velikosti, která nám umožňuje nabízet 
i oblíbené syté barvy, které nebylo možné 
realizovat výrobou perliček.

Kuličky s perličkami PRECIOSA Traditional 
Czech Beads jsou tvořeny z obou variant 
PRECIOSA Twin™, bez problémů jsme zde 
zkombinovali dvoudírkovou perli i perličku.

Přejeme vám veselé korálkování s perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech Beads!

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ Pressed beads (T)  
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 93190,   
 33050; 100 ks
 
 PRECIOSA Twin™ Seed Beads (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 03050; 50 ks

 Mačkaná perle (PB) 
 111 19 001; 10 mm jedna z barev   
 trikolory (93190, 33050 nebo 03050);
 3 ks

 Mačkaná perle (PB) 
 111 19 187; 8 x 9 mm jedna z barev   
 trikolory (93190, 33050 nebo 03050);
 1 ks
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