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FOTBAL, TO JE HRA
MÍČ Z TWINU

   PRECIOSA TwinTM více možností
 

 Číslo artiklu: 321 96 001

 321 97 001, mat

 Velikost: 2,5 x 5 mm
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MÍČ Z TWINU MÍČ Z TWINU

FOTBAL, TO JE HRAFOTBAL, TO JE HRA

tenká navlékací jehla, jemný vlasec 0,20 mm, 
nůžky

Postup:

Podle detailního nákresu vytvoříme jednotlivé 
černé a bílé díly, které pak na závěr propojíme 
bílými Twiny.
1. krok: 
Začneme bílými díly. Na vlasec navlékneme 2x 
T, 1x R, 2x T, 1x R, 2x T, 1x R. Konce vlasce 
pak svážeme dvěma pevnými uzly a vznikne 
základní kytička (obr. č. 1). Dále provlékneme 
jeden konec vlasce druhou dírkou Twinu a mezi 
každý Twin základní kytičky přidáme po dvou 
kusech Twinu. Celkem přidáme v této řadě 
12x T (obr. č. 2). Těchto světlých dílů vytvoříme 
celkem 30 ks.

3. krok:
Opět provlékneme jeden konec vlasce druhou 
dírkou Twinu a začneme připojovat bílé díly 
podle nákresu (obr. č. 6). Twiny z první řady 
černého i z bílého základu by měly být v jedné 
linii nad sebou. Po sešití tohoto černého dílu 
s pěti bílými díly tento celý kus uzavřeme a 
konec vlasce zapošijeme. Podobně sešijeme 
další díly a nakonec sešijeme dohromady šest 
takovýchto dílů a vznikne tím kulatý míček.

2. krok:
Základ černých dílů vytvoříme kytičkou z 5 
kusů T. Konce vlasce pak svážeme dvěma 
pevnými uzly a vznikne základní kytička (obr. 
č. 3). Dále provlékneme jeden konec vlasce 
druhou dírkou Twinu a mezi každý Twin základní 
kytičky přidáme po dvou kusech Twinu. Celkem 
přidáme v této řadě 10x T (obr. č. 4). Opět 
provlékneme jeden konec vlasce druhou dírkou 
Twinu a zahájíme další řadu, ve které budeme 
přidávat střídavě po jednom a po dvou kusech 
Twinu. Celkem přidáme v této řadě 15x T (obr. 
č. 5). 

PRECIOSA Twin™, oválná dvoudírková perlička, 
vám kromě způsobů využití, které jsou běžné 
u ostatních typů českých perliček, umožní 
poměrně jednoduchým způsobem vytvářet 
zajímavé samonosné prostorové tvary a 
geometrické konstrukce. Oslavte mistrovství 
Evropy ve fotbale 2012 s perličkou PRECIOSA 
Twin™ a vyrobte si stylizovaný fotbalový míček, 
ze kterého budete mít určitě radost.
Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci s 
perličkou PRECIOSA Twin™ i s ostatními druhy 
českých perliček a perlí :o).

Materiál a pomůcky:
 
 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 97 001; 2,5 x 5 mm; 00050 
 (600 ks)

 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 23980 
 (180 ks)
 
 PRECIOSA rokajl (R) 
 331 19 001; 10/0; 48102 (104 ks) 
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