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RŮŽENCOVÁ
SLAVNOST
PERLIČKOVÉ ŠITÉ KULIČKY

   PRECIOSA TwinTM více možností
 

 Číslo artiklu: 321 96 001

 321 97 001, mat

 Velikost: 2,5 x 5 mm
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Pro kompletaci růžence potřebujeme křížek 
ze světlého dřeva nebo kovový křížek s bílým 
nebo zlatým povrchovým zušlechtěním.

Postup:

KULIČKA Z PRECIOSA Twin™
Skládá se ze šesti stejných fragmentů, které se 
navzájem propojují.
1. 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. 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.

3. 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. 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

KULIČKA Z PRECIOSA ROKAJLU
Kulička se skládá z dvanácti vzájemně 
propojených kroužků, šitých z pěti kusů rokajlu.  
1. Navlékneme 5x R6 a svážeme do kroužku 
(obr. č. 1).

2. K tomuto základnímu kroužku připojíme 
v druhé řadě postupně dalších pět kroužků. 
Navlékneme 4x R6 a vlasec provlékneme 
nejbližší perličkou ze základní kroužku a první 
navlečenou perličkou (obr. č. 2).

3. Dále navlékneme 3x R6, vlasec provlékneme 
druhou perličkou ze základního kroužku a ještě 
jednou první perličkou z předchozího kroužku 
této druhé řady a zbývajícími nově navlečenými 
perličkami. Tento postup zopakujene podle 
nákresu ještě 2x. V závěru této řady kroužků 
přidáme 2x R6 podle nákresu vlasec 
provlékneme perličkami z prvního kroužku a 
zahájíme další řadu. Celkem navlékneme v této 
řadě 15x R6.

4. Navlékneme 3x R6 a vlasec provlékneme 
ještě jednou dvěma perličkami z předchozí 
řady a ještě jednou všemi nově navlečenými 
perličkami (obr. č. 3). Dále vlasec provlékneme 
nejbližšími perličkami předchozí řady, 
navlékneme 2x R6 a podle nákresu 
provlékneme vlasec nejbližší perličkou 
předchozího kroužku a znovu dvěma perličkami 
základního kroužku a první perličkou tohoto 
kroužku. Podle nákresu přidáme ještě dva

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. Pro sestavení 
růžence vytvoříme 53 ks kuliček.

Preciosa Ornela prostřednictvím slavnostního 
růžence ušitého z perliček PRECIOSA Traditional 
Czech Beads představuje postup pro tvorbu 
perličkových šitých kuliček. Perličkové šité 
kuličky patří dlouhodobě k velmi oblíbeným 
výrobkům z perliček. Využili jsme rozšíření 
surovinového sortimentu PRECIOSY Twin™ 
a připravili jsme návod na vytvoření šitých 
twinových kuliček ze sněhobílé křídy, zjemněné 
povrchovým zušlechtěním Sfinx a Rainbow. 
Postup pro vznik duté kuličky ušité z rokajlu 
nebo z twinu je poměrně jednoduchý a efektní. 
Vytvoříme lehké pevné kuličky, které můžeme 
dále začleňovat do různých bižuterních výrobků. 
Zvolená bílo zlatá perličková kombinace zde 
působí velmi čistě a slavnostně.

Materiál a pomůcky:
 
 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 46102, 46205  
 v poměru 2 : 1 (50 ks na jednu kuličku)

 PRECIOSA rokajl (R) 
 311 19 001; 10/0, 6/0; 03050 
 331 19 001; 10/0, 6/0; 18583

 Mačkané perle (PB) 
 111 19 001; 10 mm, 8 mm; 00030,   
 03000

 

 

kovodíly zamačkávací rokajl zlatý, kroužek 6 až 
8 mm zlatý, ketlovací nýt zlatý, lanko 0,38 mm, 
vlasec 0,20 mm

1.

1.

2.

2.

4.

5.

6.

3.



název dokumentu: Projekt-perlickove-site-kulicky.pdf červen 2012  ©  preciosa-ornela.com

PERLIČKOVÉ ŠITÉ KULIČKY PERLIČKOVÉ ŠITÉ KULIČKY

RŮŽENCOVÁ SLAVNOSTRŮŽENCOVÁ SLAVNOST

PERLIČKOVÝ RŮŽENEC
Kuličky propojíme do růžence. Mezi kuličky z T 
navlékáme 4x R10 a okolo rokajlových kuliček 
3x R10 křídové, jeden zlatý a 6 křídových. 
Propojovací kuličku provlékáme kroužky z 
rokajlů. První kus křídové R10 nahrazujeme R6.

Pro návlek odstřihneme 1,5 m lanka. Přibližně 
uprostřed nad křížkem vytvoříme očko z 
rokajlu. Část nad křížem navlékneme na obě 
části lanka. Rozdělíme je pak v jedné duté šité 
kuličce. Pokračujeme podle schématu.

Na každé straně navlékneme i zamačkávací 
rokajly, kterými pak spojíme lanka a 
zamáčkneme je.

Nakonec přidáme kříž pomocí kroužku. Do 
dřevěného křížku vlepíme ketlovací nýt, na 
němž vytvarujeme očko.

kroužky přidáním vždy 2x R6 a v závěru této 
řady přidáme pouze 1x R6 provlékneme vlasec 
všemi perličkami, které tvoří tento poslední 
kroužek. Celkem jsme v této řadě přidali 10x 
R6.

5. Vlasec provlékneme všemi pěti krajními 
perličkami (obr. č. 4). Před utažením posledního 
kroužku můžeme dovnitř vložit perli 8 mm.
Na jednu kuličku spotřebujeme celkem 30 ks R. 
Pro sestavení růžence vytvoříme 6 ks kuliček.
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