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PODZIMNÍ PERLIČKOVÉ 
NÁRAMKY

	 		 PRECIOSA TwinTM více možností
	 Číslo artiklu a velikost:

 PRECIOSA TwinTM perličky PRECIOSA TwinTM mačkané perle

 321 96 001   117 01 323

 321 97 001, mat   2,5 x 5 mm

 2,5 x 5 mm   
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3. krok:
Zopakujeme návlek ze světlého topasu (krok č. 
1) a polovinu lemu z tmavého topasu.

4. krok:
U druhé poloviny hnědé obruby přidáme
v místě, kde je R5, další 2x R10 a propojíme
s již hotovým perličkovým ornamentem.
V místě, kde provlékáme druhé dírky T, přidáme 
4x R5, propojíme s T a doplníme 4x R10
a pokračujeme ve spojování obou krajních 
dekorů.

5. krok:
Ke krajnímu střednímu R5 přidáme 3x R5, 
provlékneme ještě jednou. Dále přidáme 6x 
R10 a z tmavého topasu vytvoříme kroužek, 
vše provlékneme 2x a dobře utáhneme. Návlek 
zakončíme pevným uzlem a konec vlasce 
schováme do dírek nejbližších perliček.

řetízek, ketlovací nýty a jehly, karabinka, vlasec 
0,25 mm, ketlovací kleště, tenká navlékací 
jehla, nůžky

Postup:
Podle detailního nákresu můžete přesně 
použít naznačenou barevnou kombinaci, nebo 
si můžete zvolit barevnost podle vlastního 
návrhu. Náramek, který popisujeme, odpovídá 
standardní délce náramku, která je bez zapínání 
17 cm. Můžete si náramek podle potřeby 
prodloužit nebo zkrátit.

1. krok:
Jako první navlékáme vnitřní řadu kroužků 
ze světlého topasu. Jednotlivé obloučky jsou 
propojené perličkou PRECIOSA Twin™.

2. krok:
Vlasec provlékneme druhou dírkou krajního T 
a zahájíme řadu z tmavého topasu a průběžně 
provlékáme i druhé dírky T.

6. krok:
Na jeden konec přiketlujeme ketlovací jehlou 
s R5 karabinku a na druhé straně stejným 
způsobem připojíme řetízek ukončený ketlovací 
jehlou s R5.

Sadu tří originálních perličkových náramků
v trendových barvách pro podzimně zimní 
sezónu 2012-2013 představuje Preciosa Ornela 
v rámci řady návodů určených pro zájemce 
o kreativní práci s perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Beads. Ploché náramky jsou 
ušité z nejrůznějších perličkových druhů
v barevných kombinacích odpovídajících náladě 
jednotlivých podzimních měsíců. Krátký popis 
postupu společně s linkou vyjadřující směr 
a prioritu návleku bude pomocníkem pro 
zvládnutí těchto tří zcela odlišných perličkových 
ornamentů. 

Široký sortiment barevného zušlechtění vám 
umožní uplatnit svoji kreativitu a vytvořit
si vlastní barevnou kombinaci. Přejeme vám 
mnoho tvůrčích nápadů při práci s perličkami
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads. 
V tomto návodu představuje Preciosa Ornela 
první ze tří těchto náramků.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ perličky (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; (132 ks)
 
 
 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 10/0 R10 (sv. topas 320   
 ks, tm. topas 216 ks); 5/0 R5 (32 ks)

http://preciosa-ornela.com/files/trend_aw2012_2013_CS.pdf


