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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

R o k a j l o v ý  v á n o č n í  s t R o m e k

Štědré  
svátky

PRECIOSA rokajl
 331 19 001;  8/0
331 39 001; 5/0

311 19 001; 5/0; 8/0

PRECIOSA FarfalleTM

 321 90 001; 2 x 4 mm
321 93 001; 2 x 4 mm

PRECIOSA rokajl
 331 29 001; 7/0



Materiál a pomůcky:

Malý stromek

PRECIOSA rokajl
331 29 001; 7/0; 
56290 tmavě zelená; 10 dkg (R1)

331 19 001; 8/0; 
57220 světle zelená; 10 dkg (R2)

331 39 001; 5/0; 
57220 matná zelená; 10 dkg (R3)

Větší stromek

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 8/0; 
53240 tmavě zelená; 10 dkg (R1)

311 19 001; 8/0; 
53250 středně zelená; 10 dkg (R2)

311 19 001; 5/0; 
53230 světle zelená; 10 dkg (R3)

PRECIOSA mačkané perle
různé tvary (např. hvězdy, 
penízky, kuličky apod.)

kulatá perle 12 -14 mm

PRECIOSA FarfalleTM

321 90 001; 2 × 4 mm; 
68388 zlatá; 5 dkg

321 93 001; 2 × 4 mm; 
18583 matná zlatá; 5 dkg

- pevné přesto tvarovatelné dráty (např. drát pro 
zahradní potřebu o síle 2 mm); vázací drát o síle 
0,6 mm a 0,4 mm; ketlovací nýty 
(dle velikosti zvolených ozdob); malé slabé 
kroužky; jednoduché naušnicové háčky

Štědré svátky

R o k a j l o v ý  v á n o č n í  s t R o m e k

Rokajlová konstrukce ve tvaru jehlanu může posloužit nejen jako bytová dekorace. 
Stylizovaný vánoční stromeček poslouží i jako velice praktický stojánek na bižuterní výrobky.
Velikost stromku - stojánku můžete velice snadno přizpůsobit svým potřebám a výtvarnému 

záměru. Pokud byste chtěli do svého interiéru praktický doplněk v jiných barvách, 
tak to už pak bude záležet jen na Vašem výběru z bohatého sortimentu PRECIOSA Traditional 

Czech Beads™.

3. krok:
Dráty ohněte dolů. Upravte do stejné délky. 
Je-li potřeba část drátu odskřípněte. 
Na jejich koncích vytvořte očka. 
Obtočte konce kolem kulatého hrotu 
u kleští. Očka propojte vázacím drátem 
o síle 0,6 mm. Mezi jednotlivá očka 
navlékněte u malého stromku po 10 ks R1, 
u většího po 15 ks. Vyzkoušejte, jestli 
stromek bude stát rovně. Případně očka 
zvětšete nebo zmenšete. Konce vázacího 
drátu smotejte k sobě a odstřihněte.

- štípací kleště velké na pevný drát i malé na 
vázací drát; ploché kleště (utahování vázacího 
drátu);

kleště s kulatými hroty; pravítko; lepidlo 
na nesavé materiály (např. 5 minutové 
dvousložkové epoxidové); silonový vlasec 
0,20 mm; tenká jehla; nůžky

Obtížnost:

Technika: drátování

Postup:

1. krok :
Odskřípněte 6× pevný drát. Na malý stromek 
po 30 cm, na větší stromek 35 cm.

2. krok:
Uprostřed je svažte vázacím drátem o síle 
0,4 mm. Dva dráty položte vedle sebe. 
Třetí položte křížem pod ně. Několikrát je pevně 
omotejte.

4. krok:
 Odskřípněte tak dlouhý drát, aby se 
s ním dobře pracovalo. U jednoho očka 
na pevném drátu omotejte začátek drátu. 
Navlékněte vždy takové množství R1, 
aby vyplnilo mezeru mezi dalším pevným 
drátem. Drát můžete omotávat na každém 
pevném drátě nebo až za každým druhým 
drátem. Pomalu budete drát s R1 omotávat 
kolem konstrukce do spirály. 
Když drát dojde, konec omotejte kolem 
pevného drátu. Odskřípněte přebytek. 
Odskřípněte další drát. Omotejte ho kolem 
pevného drátu a pokračujte.

5. krok:
Opět odskřípněte dlouhý drát. 
Omotejte ho nad očkem o jeden pevný drát 
dál něž první. Navlékněte R2. 
Omotávání a návlek je stejný. 
Točte do spirály co nejblíže k prvnímu.



 

6. krok:
Opět odskřípněte dlouhý drát. Omotejte ho 
nad očkem o jeden pevný drát dál něž druhý. 
Navlékněte R3. Omotávání a návlek je stejný. 
Točte do spirály co nejblíže  k druhému drátu.

10. krok:
Připravte si tvary na ozdoby. Navlékněte tvar 
na nýt. Uketlujte očko. Potřebujete 8 – 10 mm 
volného drátu. Okraj drátu uchopte mezi kulaté 
hroty u kleští. Obtočte. Jemně zahněte zpět. 
Očko bude umístěno nad středem tvaru. 
Očka spojte s naušnicovými háčky. 
Ty pak různě zavěste na stromek.

11. krok :
Máte-li spoustu náušnic, můžete stromek 
ozdobit i jimi. Případně si můžete ušít náušnice 
v podobě hvězd z perliček PRECIOSA 
FarfalleTM. Návod na jejich výrobu najdete 
v projektu Třpytivé hvězdy.

7. krok :
Mezi jednotlivými rokajlovými spirálami 
zřejmě zůstaly mezery. Můžete je vyplnit 
čtvrtou, případně pátou spirálou. Začněte opět 
odspodu. Velikost rokajlu volte podle velikosti 
mezery. Všechny dráty odskřípněte a konce 
přimáčkněte.

8. krok:
U vrcholu stromku jsou pevné dráty tak blízko 
u sebe, že již nejdou omotávat. Proto vázací drát 
podvlékejte pod předešlou řadu.

9. krok:
Na vrchol přilepte 12 -14 mm perlu.

Je-li stromek vyroben z transparentních rokajlů, 
můžete ho využít i jako svícen. Umístěte pod něj 
čajovou svíčku. Oboje umístěte na nehořlavou 
podložku. 
POZOR! Při hoření svíčky se stromek zahřeje.


