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Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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4. krok:
Výsledek sháčkování perlí a perliček bude měřit 
podle míry dotahování návleku cca 18 – 20 cm. 
Návlekový materiál nyní od cívky odstřihneme 
s rezervou cca 8 cm a konec protáhneme 
posledním očkem. Oba konce můžeme
k sobě svázat zdvojeným uzlem a tím 
vytvoříme pružný náramek.

5. krok:
Pokud máme k dispozici náhrdelníkovou
a náramkovou obruč, sháčkovaný návlek
na ně navlékneme za jednotlivá uháčkovaná 
očka (obr. č. 4). Pro náhrdelník potřebujeme 
jako základ 1 m návlek, pro náramek stačí
0,5 m, pro náušnice pak 10 cm.
 

a perliček. Návlek při háčkování přiměřeně 
dotahujeme, aby byla zachovaná dostatečná 
pevnost a zároveň i pružnost sháčkovaného 
návleku.

Jak vytvořit další očko
 

Postup:

1. krok:
Základem efektního výsledku při využití této 
techniky je pravidelné uspořádání perlí
a perliček, které budeme chtít navléknout
a následně použít pro háčkování. V naší ukázce 
jsme střídali čtyři druhy perlí a perliček
(obr. č. 1).

2. krok:
Z cívky odmotáme pružný návlekový materiál 
a navlékneme cca 1 m perlí a perliček. 
Návlekový materiál zatím nebudeme od cívky 
odstřihávat.

3. krok:
Vezmeme háček a na začátku návleku 
vytvoříme základní očko (obr. č. 2). Každé 
další očko vytvoříme za určeným množstvím 
navlečených perlí a perliček. Zde jsme vždy 
oddělili 3 ks a uháčkovali na pružném návleku 
další očko (obr. č. 3). Takto postupujeme
až do úplného zpracování navléknutých perlí

Háčkování není žádnou novinkou.
Patří k nejjednodušším rukodělným technikám 
a zvládne ji opravdu každý. Nápaditým spojením 
háčkování s využitím pružného návleku perlí 
a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads 
vzniká zajímavý a efektní výsledek, který 
překvapí každého, kdo tuto techniku vyzkouší.

Dostatečné množství zajímavě 
nakombinovaných perlí a perliček, pružný 
návlekový materiál a středně velký háček 
na háčkování, to vše musí být s jistou 
samozřejmostí spojeno i s nutnou dávkou 
hravosti a zájmu o vlastní tvůrčí výsledek. 
Odměnou se pak stane radost z velmi 
snadného postupu, který poslouží k vytvoření 
působivého výrobku. Přejeme vám veselé 
korálkování :o).

Materiál a pomůcky:

perle a perličky PRECIOSA Traditional Czech 
Beads dle vlastního výběru

pružný návlekový materiál (Opelon, Elastomer, 
Lycra), navlékací jehla, háček, nůžky, pravítko

kovodíly: základní obruč pro náhrdelník
a náramek, náušnicové háčky
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