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Traditional Czech Beads

	 		 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   

Traditional Czech Beads
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4. krok:
V případě přidávání brožové mechaniky nebo 
vlasové spony hvězdu přišijeme ke kovovému 
sítku, které je vrchním dílem brožové 
mechaniky nebo spony. Vlasec přivážeme
ke středu sítka, navlékneme IP 4 mm
a přišijeme na střed sítka. Na tuto středovou 
perli položíme hotovou hvězdu a prošijeme 
mezi středovými T a následně i podle velikosti 
sítka v několika potřebných bodech.
Silon při zakončení vtáhneme do spodní části 
sítka, svážeme pevným uzlem a odstřihneme 
cca 0,5  - 1 cm od uzlíku. Sítko s hvězdičkou 
připevníme k druhé části použité kovové 
mechaniky a připevníme přitlačením kovových 
výstupků.

5. krok:
Pro vánoční dekoraci můžeme vytvořit 
hvězdičku rozšířenou o další perličkovou 
řadu. 1. krok bude stejný, od 2. kroku postupu 
můžeme pro zpevnění hvězdy navlékat perličky 
na tenký drátek (obr. č. 4).

je k bižuterním komponentům, například 
k vlasové sponě, brožové mechanice, prstenu, 
nebo z nich sestavíme náhrdelník.

1. krok:
Na vlasec navlékneme a svážeme do kroužku 
10 ks T (obr. č. 1).

2. krok:
Vlasec provlékneme druhou dírkou krajního T. 
Mezi každý T přidáváme vždy 4x R 
a provlékáme vlasec ještě jednou prvním R 
mezi jednotlivými T vždy ve stejném směru 
(obr. č. 2). Celkem v této řadě přidáme 40 ks R.

3. krok:
Od prvního ušitého rokajlového čtverce, 
začneme tvořit jednotlivé cípy hvězdy. Přidáme 
10x R, devátým provlékneme vlasec zpět. 
Desátý rokajl tvoří vrchol cípu hvězdy. Přidáme 
dalších 9x R, vynecháme jeden rokajlový 
čtverec a podle nákresu provlékneme vlasec 
dvěma R z dalšího čtverce. Takto budeme 
postupovat dvakrát po obvodu základního 
kroužku (obr. č. 3). Jednotlivé řady se propojují 
ve třetím rokajlu. Silon na závěr zapošijeme
a odstřihneme.

Preciosa Ornela představuje jednoduchý 
návod na velmi působivou perličkovou 
krajkovou hvězdičku. S perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Bead velmi snadno vykouzlíte 
romantickou vánoční atmosféru. Jemná 
perličková hvězdička v sentimentální smetanové 
barvě může být něžným bižuterním doplňkem, 
svatební přízdobou nebo luxusní vánoční 
dekorací. Oslavte letošní Vánoce s vlastnoručně 
vyrobenými perličkovými doplňky.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 46112; 10 ks
 
 PRECIOSA rokajl (R) 
 331 19 001; 10/0; 46112; 200 ks

 voskové perle (IP) 
 131 19 001; 4 mm; 70678; 1 ks

 

Jemná navlékací jehla, vlasec 0,20 mm, ploché 
kleště, nůžky. Kovodíly podle dalšího využití - 
brožová mechanika, spona.

Postup:

Podle následujícího popisu vytvoříme jednotlivé 
hvězdičky, které můžeme zavěsit pomocí stužky 
nebo šňůrky na větvičky vánočního stromku 
nebo dekorace. Pokud chceme hvězdičky využít 
jako bižuterní přízdoby, připevníme
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