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PŘÍVĚSEK V TOPAZOVÉM
PŘÍVĚSEK Z ČESKÝCH PERLÍ
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PRECIOSA ORNELA vám představuje perle se značkou 

PRECIOSA Traditional Czech Beads.



Postup: 

1. Začneme ketlováním. Na nýt navlékneme 
perli a kleštěmi jeho konec zatočíme, zavěsíme 
na řetízek a dovřeme.

2. Pokračujeme s kroužky s rondelkami. 
Navlékneme na lanko 6 ks 6mm topazových 
perlí, mezi perle dáme menší rondelky. Jeden 
konec tvoří kulička topazová a druhý rondelka, 
lanka svážeme na dva uzly (utáhneme), 
ustřihneme, tak aby oba konce lanka tedy uzle 
byly schovány pod rondelkou.

3. Dále pokračujeme s přívěsky. Řetízek 
stříháme na délku.
3a) Na řetízek nejdříve přiketlujeme koncový 
hrot (navlékneme hrušku, větší rondelku a 10
mm perli). 3b) Vynecháme dvě očka, na třetí
přiketlujeme 8 mm perli na pravou stranu. 

3c) O očko výš, otočenou na druhou stranu, 
přiketlujeme 6 mm perli. 3d) Vynecháme jedno 
očko a na další přiketlujeme opět 6 mm perli, 
stejným směrem jako 8 mm perle. 3e) Hned 
na další očko přiketlujeme 4 mm perli a to na 
druhou stranu. 3f) O dvě očka výše přiketlujeme 
poslední 4 mm perli a zase ji otočíme.

4., 5. Následuje kompletace přívěsku. Na 
kroužky navlékneme velké kovové kroužky. K 
jednomu kovovému kroužku přidáme 4 očka 
řetízku, k druhému připevníme malý kroužek. 
K dvěma již připraveným kroužkům na karabině 
připevníme jeden kroužek z perlí velkým 
kroužkem a druhý kroužek připevníme malým 
kroužkem. Naketlované řetízky navlékneme 
na velký kroužek a opět přidáme ke dvěma 
kroužkům na karabině.
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Podle tohoto návodu si můžete vyrobit přívěsek 
z perlí 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:

mačkané perle ve tvaru kuličky 4 mm, 6 mm,
8 mm, 10 mm v topazových barvách
mačkané perle ve tvaru hrušky 20 x 9 mm 
v topazových barvách

 
 

řetízek, kroužky, ketlovací nýt, rondelky, 
karabina a lanko
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