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Preciosa Ornela Vám představuje dřevěné perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

P O D L O Ž K Y  Z  D Ř E V Ě N Ý C H  P E R L Í

Pod hrnečky  
a hrnce 

Podložka dvoubarevná

Způsob šití této podložky je stejný jako 
u tříbarevné. Rozložení barev je jiné.

7. krok: 
Navlékněte 36 ks červených perlí 
a 1 ks modré.

8. krok: 
Doplňte po 1 ks modré perle.

9. krok: 
Provlékněte perle na jedné straně pásku.

10. krok: 
Na vnějším obvodu kolečka provlékněte 
červené perle. Přivlékněte po 3 ks modrých 
perlí.

11. krok: 
Středové obloučky tvořte z 5 ks červených 
perlí.

12. krok: 
Největší obloučky tvořte z 7 ks modrých 
perlí.
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3. krok:
Krajní perle na jedné straně pásku 
provlékněte. Opět oba konce nití svažte 
dvěma uzly. Vznikne kolečko. Odstřihněte 
„stop“ perli. Konce nití navlékněte do oka 
jehly a vtáhněte do dvou nejbližších perlí 
na levé i na pravé straně. Přebývající nitě 
odstřihněte.

4. krok:
Ustřihněte asi 1 m nitě. Vytvořte dvojitou 
nit a navlékněte „stop“ perli. Na vnějším 
obvodu kolečka provlékněte zelenou perli. 
Přivlékněte 3 ks zelených perlí. Provlékněte 
žlutou perli. Přivlékněte 3 ks žlutých perlí. 
Provlékněte bílou perli. Přivlékněte 3 ks 
bílých perlí. Takto provlékněte a doplňte 
barvy ještě 2x. Konce nití svažte. 
Vtáhněte do okolních perlí, odstřihněte. 
Máte první obloučky.

5. krok:
Ustřihněte asi 1,5 m nitě. Vytvořte dvojitou 
nit a navlékněte „stop“ perli. 
Provlékněte středové perle z malých 
obloučků. Přivlékněte 5 ks perlí. Za zelenou 
perlí zelené, za žlutou žluté a za bílou bílé. 
Svažte nitě, vtáhněte do okolních perlí 
a odstřihněte. Máte středové obloučky. 

6. krok:
Ustřihněte asi 2 m nitě. Vytvořte dvojitou 
nit a navlékněte „stop“ perli. 
Provlékněte středové perle ze středových 
obloučků. Přivlékněte 7 ks perlí. Za zelenou 
perlí zelené, za žlutou žluté a za bílou bílé. 
Svažte nitě, vtáhněte do okolních perlí a 
odstřihněte. Máte největší obloučky. 

Pod hrnečky a hrnce

P O D L O Ž K Y  Z  D Ř E V Ě N Ý C H  P E R L Í

Dřevěné perle jsou skvělým návlekovým materilálem vhodným pro děti i dospělé. 
Podle jednoduchého návodu snadno vytvoříte kulaté dekorační podložky pod květináče, 

nebo pod horké hrnce a hrníčky .

Materiál a pomůcky:

Podložka tříbarevná
Dřevěná perle kulatá
 
5110 1175; 80300/03000; 33 ks 

5110 1175; 86800/03000; 33 ks 

5110 1175; 88100/03000; 33 ks 

Podložka dvoubarevná
Dřevěná perle kulatá

5110 1175; 84200/03000; 108 ks 

5110 1175; 81800/03000; 81 ks 

silnější nit (obuvnická); silnější jehla 
s větším okem; nůžky; metr
 

Obtížnost:

Technika: jednoduché šití

Postup: 

Podložka tříbarevná

1. krok:
Ustřihněte asi 2 m nitě a provlékněte okem 
jehly. Oba konce nitě spojte k sobě. 
Na tuto dvojitou nit navlékněte jednu 
perli. Posunete ke konci nití a přivažte, 
tím vznikne tzv. „stop“ perle, která zamezí 
vyvléknutí dalších navléknutých perlí.

Navlékněte 4 ks zelených, 4 ks žlutých, 
4 ks bílých perlí. Tento postup 3x zopakujte. 
Na konci navlečte 5 ks bílých perlí. 
Posuňte návlek asi 20 cm od „stop“ perle. 

2. krok:
Po 1 ks doplňujte podle nákresu chybějící 
perle. Každou druhou znovu provlékněte. 
Vytvoříte pásek. Jeho začátek a konec podle 
nákresu spojte. Konce nití svažte dvěma 
uzly. Tomuto způsobu provlékání se říká 
„pravoúhlý“ steh.
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