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PŘÍVĚSEK V ČERNO-BÍLÉM
PŘÍVĚSEK Z PRECIOSA PERLIČEK A PERLÍ
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Kompletace přívěsku
13., 14., 15. Nakonec jednotlivé části 
zkompletujeme. Střapec upevníme kroužkem ke 
kuličce, kuličku k perli a celý přívěsek upevníme

13. 14.

15.

kroužkem k již připraveným dvěma kroužkům 
na karabině. Ke dvěma kroužkům na karabině 
připevníme přívěsek s kostičkou a přívěsek s 
perlemi a rondelou.

PRECIOSA ORNELA vám představuje české PRECIOSA perličky a perle.



2. Ke každé perličce v kytičce patří další 4 ks 
rokajlu, provlékneme jednu perličku a přidáme 
4 ks perliček a opět provlékneme perličku z 
druhé strany. U dalších tří oček provlékáme 
1 ks perliček, přidáme 3 ks perliček a 
provlékneme 2 ks perliček. U posledního 
očka provlékneme 2 ks perliček, přidáme 2 
ks perliček a provlékneme 2 ks perliček (půl 
kuličky je hotovo).

3. Vyjedeme na horní okraj, provlékneme 
pouze jednu perličku, přidáme 3 ks perliček a 
projedeme vrchní perličku od vedlejšího očka, 
poté se vrátíme zpět do původní perličky. 
Provlékneme opět perličku od vedlejšího očka, 
navlékneme 2 ks perliček, opakujeme ještě 
2x. U posledního očka přidáme pouze jednu 
perličku, než ho vytvoříme, dovnitř vložíme 
mačkanou perli 10 mm. Nakonec zpevníme 
vrchní očko provlečením silonu a zauzlujeme 
dvěma uzly. Provlečením silonu v mezeře mezi 
perlemi vznikne očko, kterým provlékneme 
jehlu a utáhneme. Konec silonu zatáhneme do 
několika perliček a ustřihneme.

Kostička
4. Navlékneme 4 ks perliček, poslední perli 
provlékneme oběma konci silonu (vznikne 
kytička). K základní kytičce přidáme ještě 7 
kytiček, poslední kytička má jednu perličku 
společnou s první kytičkou.

5. Dle prošívání na obrázku uděláme dno 
kostičky.

6., 7., 8., 9. Dle prošívání na obrázku se vrátíme 
do základního kroužku. Dále ušijeme další řádek 
perliček. Provlékáme vrchní perličku ob jednu 
u základní řady a dovlékáme po 3 ks perliček. 
Při vrácení zpět doplňujeme chybějící perličky. 
Vrchní část šijeme stejně jako dno, uděláme 
2 uzle, silon provlékneme několika perlemi a 
ustřihneme.
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10. Nyní se pustíme do ketlování. Na ketlovací 
nýt nebo jehlu navlékneme perli a kleštěmi 
jeho konec zatočíme, přivlékneme řetízek a 
dovřeme. Perli dáme před dopletení kostičky 
dovnitř. 

Střapec
11. Připravíme si střapec. Nastříháme si 5x 
šňůrky po 20 cm, ty ohneme napůl. Pomocí 
šesté delší šňůrky 5 napůl přehnutých šňůrek 
omotáme. Nejdříve vytvoříme smyčku tak, že 
jednu stranu dlouhé šňůrky spustíme kousek 
dolů a vrátíme zpět, tím vznikne očko, začneme 
omotávat od shora, při přiblížení k očku jím 
šňůrky provlékneme. Šňůrky zarovnáme do 
stejné délky. Na každou šňůrku navlékneme 
5 ks rokajlu a uvážeme uzlík. Pomocí kroužku 
spojíme střapec s kuličkou.

12. Opět následuje ketlování. Na ketlovací 
nýt nebo jehlu navlékneme perli, rondelku, 
perli a kleštěmi jeho konec zatočíme, nakonec 
přivlékneme řetízek a dovřeme.

název dokumentu: Projekt-privesek-z-PRECIOSA-perlicek-a-perli.pdf

Vyrobte si podle našeho návodu přívěsek z perlí 
a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads. 
Uvidíte, že je to velmi jednoduché. Nabízíme 
vám zde pouze námět základního postupu. 
Určitě oceníte možnost využití vlastní kreativity, 
přizpůsobení vzhledu a velikosti přívěsku, 
složení materiálu a volbu barev podle vašich 
možností a potřeb.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl 6/0, 10/0, bílý
mačkané perle 4 mm, 10 mm, bílé a černé 
ohňové perle 8 mm, 10 mm, 12 mm, černé
 
 

řetízek, kroužek, ketlovací jehla, ketlovací nýt, 
rondelka, karabina, šnůrka a tenký silon

Postup:

Kulička
1. Na silon navlékneme 5 ks rokajlu, které k 
sobě svážeme dvěma uzly, tak vznikne kytička.
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