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PRECIOSA ORNELA vám představuje perličku PRECIOSA Corolla
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Číslo artiklu: 321 67 001

Velikost: 10 x 3,5 mm 
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až ke kosočtverci, kde připojíme čípek, 2x 
CST10 a provlékneme původní perličky 
a také půlky nově navlečených.

2. krok:
Kosočtverec – navlékneme 1x CST10 
a 1x R8 a znovu provlékneme půlku perliček 
od kosočtverce. Vjedeme do druhé půlky, 
přidáme 1x R8 a 1x CST10 a spojíme 
s původními a provlékneme novými. Přidáme 2x 
CST10 a R8, protáhneme původní i s rokajlem 
10/0 i nově navlečenými. Přidáme 1x CST10 
a 1x R8, protáhneme původní a i nově 
navlečené a doplníme 1x R8, 1x CST10 
a spojíme původními z této půlky. Pokračujeme 
podobně dál. Střídáme fragmenty s různými 
sklony čípků.

3. krok:
Spojíme oba pruhy. Provlékneme krajní R8 
s tím, že střídáme pruhy a mezi R vkládáme 
další 1x R8. Při návratu přidané R opět 
provlékneme. Konce vlasce svážeme 

a zatáhneme. Ke zkompletování chybí již 
koncová poutka. Do krajních rokajlů navlečeme 
dlouhou ketlovací jehlu a mezi ně doplníme 
R8. Do oček přiketlujeme kuličky. Skrz poutka 
protáhneme stuhu a uvážeme mašli.

Postup:

Náramek můžeme začít na dvou místech. 
Vytvoříme část kříže nebo kosočtverce 
a k nim postupně přidáváme další čípky 
a pomocí rokajlu zešikmujeme.

1. krok:
Kříž  - navlékneme 4x R8 a svážeme do 
kroužku. Navlékneme 1x CST10 a 1x R8 
a vrátíme se zpět do čípku. Provlékneme 
jeden R8 z prvních 4 ks. Přidáme 1x CST10 a 
1x R8 a opět se vrátíme do čípku. Objedeme 
zbývající rokajly z počátečních 4 ks a vrátíme 
se k prvnímu čípku. Provlékneme CST10 i R8. 
Přidáme 1x CST10 a 1x R8. Provlečeme opět 
první CST10, R8 i přidaný CST10, R8. Přidáme 
nový 1x R8 a 1x CST10 a R8 i přidaný CST10 
s rokajlem.Přidáme nový 1x R10 a 1x CST10 a 
projedeme rokajl a čípek již navlečený z druhé 
půlky i nově přidané perličky. Doplníme 1x 
CST10 a 1x R8, spojíme s původním a opět 
provlečeme. Doplníme 1x CST10 a 1x R8 
z druhé půlky. Připojíme k původnímu a opět 
projedeme. Tento postup opakujeme 

PRECIOSA Corolla, unikátní česká perlička, byla 
použita jako základní prvek šitého náramku, 
který vám představujeme v projektu PRECIOSY 
ORNELY. Povrch této perličky může být rovný 
nebo stáčený. Třpytivé odlesky protilehlých 
ploch jsou v obou variantách rozčleněné 
středovou linií. Ta je nejlépe využitá při 
barevném zatírání. Tento efekt můžete posoudit 
právě prostřednictvím představeného šitého 
náramku.  Více informací o této perličce najdete 
na odkazu: http://preciosa-ornela.com/perlicky-
corolla

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Corolla Supertwisted (CST)  
 321 67 001, 10 x 3,5 mm

 PRECIOSA rokajl (R8) 
 331 19 001, 8/0, 48025 (58142)

 PRECIOSA rokajl (R10) 
 331 29 001, 10/0, 27010
 
 vosková perle (IP) 
 131 19 001, 6 mm, 70028

Kovodíly:
- ketlovací jehla, 50 mm, měď (možné zkrátit)
- ketlovací nýt, 14 mm, měď

Pomůcky:
- silonový vlasec, 0.20 mm
- dlouhá tenká jehla
- nůžky
- ploché kleště (na zploštění začátku silonu)
- ketlovací kleště
- mašle o délce 25 cm a šířce 1,5 cm
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