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2. krok: 
Pomocí vázacího drátu, na který budeme 
navlékat perle a perličky, propojíme jednotlivé 
paprsky hvězdy. Můžeme použít různé rozměry 
čípků nebo navléknout řadu perliček, případně 
ji doplnit drobnějšími a lehčími perlemi. 
Začneme vždy blíže ke středu hvězdy 
obtočením konce vázacího drátku ve zvolené 
pozici mezi perlemi a perličkami navlečenými 
na základní kostře hvězdy. Drát (0,35 mm) 
obtočíme na začátku dvakrát a dotáhneme 
jej, aby zapadl mezi jednotlivé perle a perličky, 
nacháme při tom ještě volný druhý konec 
(2 – 3 cm), který se nám bude hodit 
při zakončení řady. Dále postupně navlékáme 
jednotlivé perličky a perle podle návrhu 
vždy pro daný úsek mezi jednotnými paprsky 
hvězdy. S návlekem obtočíme drátek jednou 
kolem drátu kostry hvězdy, navléknuté perličky 
narovnáme a přiměřeně utáhneme. Na konci 
řady spojíme oba konce drátku, překřížíme 
a 2x  - 3x zatočíme, volné konce uskřípneme 
kleštěmi a zkroucené konce drátku uschováme 
mezi perličky. Spojovací návlek perlí a perliček 
na drátku mezi jednotlivými paprsky může být 
i několikanásobný.

drátěná hvězda  - průměr 10 cm (stříbrná, zlatá),
vázací drát 0,35 mm (stříbrný), ketlovací 
a štípací kleště, lepidlo (na sklo a kov)

Obtížnost: 

Postup:

Pro vytvoření této vánoční hvězdy potřebujeme 
hotový polotovar. Pokud ho nemáte k dispozici, 
můžete si základní kostru vytvořit z 8 drátků, 
které uprostřed spojíte například hmotou 
FIMO.

1. krok:
Na jednotlivé dráty základního polotovaru 
hvězdy postupně navlékneme jednotlivé perle 
a perličky podle obrázku nebo podle vlastního 
návrhu. Můžeme navlékat všechny drátky 
stejně nebo střídat dva druhy návleku, 
které by se opakovaly čtyřikrát, byly by 
protilehlé a svíraly by spolu pravý úhel. 
Každý navlečený drát ukončíme očkem 
(obr. č. 1). V případě, že se nespokojíme 
s jednoduchým návlekem perlí a perliček, 
můžeme přidávat další perličky navlečené 
na vázacím drátku. V tom případě perle 
a perličky na základní kostře hvězdy koncovým 
očkem příliš nedotahujeme, necháme prostor 
asi 1 – 2 mm na doplňkové otáčení vázacího 
drátku s navlečenými perličkami.

Doba nejkrásnějších svátků v roce se blíží. 
K přípravě tradičních vánočních dekorací jsou 
často využívány i perle a perličky se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads. Všem, kteří 
se těší na vlastnoručně vyrobené dárky 
a vánoční výzdobu, Preciosa Ornela nabízí 
návod na výrobu luxusních vánočních hvězd. 
Třpytivou vánoční dekoraci představuje 
hned v několika variantách a inspiruje tím 
prostřednictvím nového námětu k nekonečným 
možnostem využití perlí a perliček a jejich 
tvarových a barevných kombinací.
S odvahou zkuste sestavit hvězdy třeba 
i z materiálu, který máte doma k dispozici. 
Připravte si perle a perličky ve vámi 
preferovaných barvách a zkuste si je navléknout 
na jeden drátek z konstrukce hvězdy, nebo 
i na dva sousední, abyste si vyzkoušeli, jak 
bude celá hvězda vypadat a jestli se vejdou 
vedle sebe zejména v pozici u středu hvězdy. 
Aby vám při této zkoušce perle a perličky 
nevypadávaly, můžete si je prozatímně zajistit 
gumovými náušnicovými puzetami. Také si 
vybraný materiál dobře spočítejte a znásobte 
počtem drátků, ze kterých je hvězda sestavena, 
aby se vám při sesazení hvězdy nestalo, že vám 
některá z perlí a perliček bude scházet. V našem 
případě jde o osmi ramennou hvězdu. Přejeme 
vám veselé a tvůrčí vánoční perličkování 
s PRECIOSOU :o).

Materiál a pomůcky:

perle a perličky PRECIOSA 
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