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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
 331 19 001

PRECIOSA TwinTM

 321 96 001; 2,5 x 5 mm
321 97 001; 2,5 x 5 mm; mat

S R D Í Č K A  U Š I TÁ  Z  P E R L I Č K Y  P R E C I O S A  T W I N T M

S láskou...
 PRECIOSA TwinTM 



SRDÍČKO OBRYSOVÉ

4. krok:
Na vlasec cca 30 cm si navlékneme řadu 
perliček: 8x T, 1x R, 1x T, 1x R, 1x T, 1x R, 1x 
T, 1x R, 5x T, 1x R, 1x T, 1x R, 1x T, 1x R, 1x 
T, 1x R, 11x T. Řadu zakončíme svázáním 
obou konců vlasce a zapošitím volného 
konce vlasce. Delším volným koncem 
provlékneme druhou dírku posledního T 
a zahájíme vnější stranu obrysového srdíčka 
(obr. č. 4).

5. krok:
V druhé vnější řadě provlékáme druhé 
dírky již navléknutých T a přidáváme mezi 
ně podle nákresu (obr. č. 5) vždy po 1 ks R. 
Mezi 12. a 13. T základní řady přidáme 
3x T, mezi dalších 12 T vložíme vždy po 
1 ks R. Konec vlasce provlékneme ještě 
jednou stejnou dírkou T, kterou jsme 
zahajovali druhou řadu, celé srdíčko dobře 
utáhneme a narovnáme a návlek zakončíme 
uzlem. Konec vlasce vtáhneme do dírek 
sousedních perliček a odstřihneme.

2. krok:
Pravou zaoblenou část srdíčka zahájíme 
ve dvanácté řadě (obr. č. 2a). Provlékneme 
jehlu s vlascem druhou dírkou posledního T 
předchozí řady a v této nové řadě přidáme 
do mezer postupně 4x T. V posledním T 
provlékneme i druhou dírku a pokračujeme 
v nové řadě, kde již přidáme pouze 3x 
T. Opět provlékneme druhou dírku 
posledního T a uzavřeme tvar navléknutím 
2x R10 a 1x R10 do posledních dvou mezer 
mezi T. Vlasec v této poslední řadě dobře 
utáhneme, tvar narovnáme a podle nákresu 
(obr. č. 2b) provlékneme zpět k jedenácté 
řadě, kde doplníme levou část srdíčka. 
Levý oblouk ušijeme stejným způsobem 
jako pravý oblouk (obr. č. 2c).
Závěrečnou řadu opět dobře utáhneme, 
vlasec vtáhneme zpět druhou dírkou 
krajního T zpět mezi perličky, zakončíme 
uzlem a konec vlasce zapošijeme, stejně 
jako i počáteční kus vlasce. 

3. krok:
Pro zavěšení tohoto šitého srdíčka můžeme 
přidat perličkový kroužek. Navlékneme cca 
10 - 12x R11  a vlasec provlékneme krajní 
mezerou mezi Twinem a rokajlem. 
Konce vlasů spojíme pevným trojitým 
uzlem, konce vtáhneme zpět do sousedních 
perličkových dírek a přebytečné konce 
vlasce odstřihneme.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA TwinTM (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 08198

PRECIOSA TwinTM (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 38698

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 07332

tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky

Obtížnost:

Technika: jednoduché šití

Postup:

SRDÍČKO PLOCHÉ

V nákresu je naznačen základní postup 
pro vytvoření šitého plochého srdíčka 
z perličky PRECIOSA TwinTM. 
Přidáváním dalších řad můžeme libovolně 
výsledný tvar srdíčka zvětšovat.

S láskou... PRECIOSA TwinTM

S R D Í Č K A  U Š I TÁ  Z  P E R L I Č K Y  P R E C I O S A  T W I N T M 

Preciosa Ornela připravila pro zájemce o vlastnoručně vyrobené originální dárky 
z českých perliček návod na výrobu valentinských srdíček z perličky PRECIOSA Twin™. 

Seznamte se s perličkou PRECIOSA TwinTM, unikátní perličkovou novinkou značky 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM. S touto oválnou dvoudírkovou perličkovou novinkou 

zvládnete jednoduchým způsobem vytvářet zajímavé plošné efekty, prostorové tvary, originální 
konstrukce a krajkové vzory. Široký sortiment barevného zušlechtění vám umožní uplatnit svoji 

kreativitu a vytvořit si vlastní barevnou kombinaci. 
Přejeme Vám mnoho tvůrčích nápadů při práci s novou perličkou 

PRECIOSA TwinTM i s ostatními druhy českých perliček.

1. krok:
Návlek zahájíme tzv. stop perličkou 
(obr. č. 1a). Navlékneme 3x T, 
předposledním T provlékneme jehlu 
s vlascem i druhou dírkou (obr. č. 1b). 
Tím zahájíme další řadu, do mezery mezi 
dvěma T předchozí řady všijeme 1x T 
a na kraj přidáme 2x T a předposledním 
T opět provlékneme jehlu s vlascem 
druhou dírkou (obr. č. 1c). Takto budeme 
postupovat i v dalších řadách (obr. č. 1d - 
1e). Tímto způsobem postupně rozšiřujeme 
boční strany srdíčka. Při dosažení 11 ks T
v řadě začneme vytvářet jednotlivé 
zaoblené tvary srdíčka.
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