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Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

V Y Š Í V A N É  P Ř Á N Í

Zlaté 
Vánoce

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0



Při vyšívání uzle a konce nití schováváme 
do rokajlů. Snažíme se jednu vyšívanou linii 
vytvořit z jedné delší nitě.

Bílá linie
2. krok:
Do mezery mezi otvory přišíváme 2 ks R. 
Do vrcholu v pravém úhlu přišíváme 1 ks 
R. U rozpíchaného stehu (dvojitý přední 
steh) přišíváme vrcholový rokajl, až když 
doplňujeme rokajly při cestě zpět.

Zlatá linie
3. krok:
Ve čtyřech vrchních mezerách oblouku 
všíváme po 2 ks R, ve spodní mezeře 
po 1 ks R. 
V krajních mezerách u oblouků svírajících 
pravý úhel přišíváme 1 ks R. 
V krajních mezerách u krajních oblouků 
všijeme 2 ks R. 
Oblouky zpevníme projetím nití a přitom 
doplňujeme hroty v propojení oblouků 
po 1 ks R. U oblouků svírající pravý úhel 
přivlékneme 4 ks 10/0. Konečný efekt 
připodobníme pravoúhlému stehu. 
Nejdříve navlékneme 3 ks 10/0, využijeme 
zbývající body, přidáme poslední 10/0 
a vrátíme se zpět mezi oblouky (obr. č. 3).

Inspiraci k bílo-zlaté vánoční růži hledejte 
u projektu Medová Poinzeta.
Zkuste vytvořit stejnou výšivku 
i v protilehlém rohu.

Zlaté Vánoce

V Y Š Í V A N É  P Ř Á N Í

Pomocí jednoduchého návodu vytvoříte originální přání, kterým určitě obdarovaného 
potěšíte a které po Novém roce neskončí mezi starými novinami. 

Preciosa Ornela slaví letošní Vánoce v odstínech bílé a zlaté – bílá, krystal, zlatá a topaz. 
Díky široké barevné škále perliček PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM se ale můžete 

námi jen inspirovat a vytvořit nové neotřelé kombinace, či využít tradičních vánočních barev. 
Popusťte uzdu fantazii a vymyslete i vlastní motiv pro vyšívání. 

Přejeme vám mnoho inspirace a radosti z tvoření s perlemi a perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 
46102; cca 145 ks

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 
68304; 125 ks 

niť pevnější střední síly, šicí tenká jehla 
s větším očkem (niť se navléká přímo do 
očka, očko musí projet dírou v rokajlu), 
pevnější hrot (mohutnější jehlu nebo hrot 
kružítka), nůžky, přání 11,5 cm x 16,7 cm

Obtížnost: 

Technika: vyšívání

Postup:

1. krok:
Vytiskněte si či vytvořte si předlohu 
a body jemně propíchejte větší jehlou 
či hrotem kružítka.

Návlek nitě 
Niť ze špulky (cívky) odtrhneme. 
Odstřihneme jemný koncový „chloupek“ 
a navlékneme do očka jehly.
Můžeme použít více druhů stehů.

Rozpíchaný steh (Dvojitý přední steh) - 
jednoduchý, z lícové i rubové strany vypadá 
stejně (obr. č. 1a, 1b).

Zadní steh - jednoduchý, z rubové strany 
hromadí více nití (obr. č. 1c, 1d). 

Řetízkový steh - složitější, zejména při 
přišívání rokajlů. Z rubu je ozdobný 
(obr. č. 1e, 1f, 1g).
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