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	 		 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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PERLIČKOVÝ NÁVLEK PERLIČKOVÝ NÁVLEK

HRAVÁ SPIRÁLA  HRAVÁ SPIRÁLA  

silikonový vlasec 0,20 mm, pružný návlekový 
materiál (Opelon, Elastomer, Lycra), dlouhá 
tenká jehla, nůžky, ploché kleště (zploštění 
na začátku silonu, pro snadnější navlékání 
do ouška jehly)

Obtížnost: 

Postup:

Spirála z perliček PRECIOSA Twin™ 
a PRECIOSA rokajl vznikne velmi jednoduchým 
níže popsaným postupem. Spirálu můžeme 
využít jako přívěsek, náušnice, přízdobu nebo 
jako kompletní náramek, nebo náhrdelník. 
Abychom zjistili, kolik musíme navléknout 
perliček pro požadovanou délku spirály, 
vytvoříme si nejdříve vzorek, který si změříme 
a pro délku vlastního návrhu počet perliček 
upravíme. Můžeme také vytvářet kratší úseky 
spirály, které pak navzájem propojíme. 
Tento druhý způsob je v praktickém užití 
jednodušší. Půjdou lépe utahovat.

Na vlasec střídavě navlékneme 1x T 
a 1x R10, poté provlékneme druhou dírku 
krajního T. Provlékáme druhé dírky T bez 
přidávání R a svážeme oba konce vlasce. 
Po utažení silonu se vytvoří spirála. Jednotlivé 
spirály můžeme spojovat za sebou. Poslední T 
z právě tvořeného úseku je první z předešlého. 
Spirálky všech tří barev jsou točené jedním 
směrem. Zamotáváme je do sebe postupně, 
podle toho jak přibývají. Po propojení 
a zamotání všech spirál do vzniklé vnitřní 
dutinky navlékneme 6/0 rokail na pružný 
návlekový materiál a svážeme dvojitým uzlem. 
Celý náramek tím zpevníme.

Preciosa Ornela připravila hravou spirálu 
z PRECIOSA Traditional Czech Beads v barvách 
české trikolóry. Pro rozšíření barevné škály 
populární dvoudírkové perličky PRECIOSA 
Twin™ vytvořila Preciosa Ornela variantu 
v dvoudírkové mačkané perli stejného tvaru 
a velikosti, která nám umožňuje nabízet 
i oblíbené syté barvy, které nebylo možné 
realizovat výrobou perliček.

Spirála s perličkami PRECIOSA Traditional Czech 
Beads je tvořena z obou variant PRECIOSA 
Twin™, bez problémů jsme zde zkombinovali 
dvoudírkovou perli i perličku.

Přejeme vám vesele korálkování s perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech Beads!

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ Pressed beads (T)
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 93190, 33050 

 PRECIOSA Twin™ Seed Beads (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 03050 
 
 PRECIOSA rokajl (R) 
 311 19 001; 10/0, 6/0; 93170, 33050,   
 03050


