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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 NÁRAMEK S ROLNIČKAMIPERLIČKOVÝ NÁRAMEK S ROLNIČKAMI

kovodíly - rolničky stříbrné (9 ks), kroužky 6 mm 
stříbrné, ketlovací nýty stříbrné, silnější řetízek, 
adjustový řetízek, karabinka 14 mm, vlasec 
0,20 mm, ploché, štípací a ketlovací kleště, 
tenká navlékací jehla

Postup:

Z celkového množství rolniček, které pomocí 
kroužků zavěsíme na řetízek náramku 
(9 ks), část obšijeme perličkami PRECIOSA 
Twin™ (např. 6 kusů). Můžeme vytvářet vlastní 
barevné kombinace i ornamenty způsobem 
uplatnění a řazení zvolených barev.

1. krok:
Navlékneme 8x T a svážeme do základního 
kroužku. Volný konec vlasce vtáhneme zpět 
do dírky nebližšího T. Pokračujeme podle 
nákresu (obr. č. 1), vlasec provlékneme oběma 
dírkami nejbližšího T a v druhé řadě navlékáme 
8x T mezi jednotlivé T první řady základního 
kroužku. Ve třetí řadě přidáváme mezi 
jednotlivé T 2x T. Do další řady postupujeme 
vždy provléknutím obou dírek prvního T dané 
řady. V dalších řadách přidáváme do mezer 
mezi jednotlivé T již pouze po jedné perličce.
Rolničky obšijeme pomocí 10 -11 řad perliček T.
Soupis Twinů v jednotlivých řadách:
1. řada 8x T
2. řada 8x T
3. řada 16x T
4. – 7. řada nebo 4. – 8. řada – 16x T
8. (9.) řada 16x T

9. (10.) řada 8x T
10. (11.) řada - 8x T, 4x R

2. krok:
V polovině řad vložíme dovnitř rolničku
a v dalších řadách budeme množství T v 
jednotlivých řadách ubírat. Jednotlivé T 
přidáváme pouze do každé druhé mezery.
V závěrečné řadě navlékneme střídavě 8x T
a 4x R (obr. č. 1). vlasec provlékneme skrz obě 
dírky prvního T a pak vlasec provlékneme všemi 
druhými dírkami T poslední řady, stáhneme 
perličky do kroužku a zakončíme pevným 
uzlem. Konec vlasce zatáhneme do nejbližších 
dírek a odstřihneme.

3. krok:
Obšité rolničky pomocí kroužků připevníme 
k masivnímu náramkovému řetízku v pořadí 2x 
obšité a 1x holá rolnička, celkem devět rolniček 
(6 + 3). K jednomu konci řetízku připevníme 
s pomocí kroužků karabinku a ke druhému konci 
adjustový řetízek zakončený přiketlovanou perlí.

K rozšíření barevné škály populární dvoudírkové 
perličky PRECIOSA Twin™ vytvořila Preciosa 
Ornela také identickou dvoudírkovou verzi 
mačkané perle PRECIOSA Twin™ Pressed 
Bead, která je nabízena v neomezeném 
sortimentu všech existujících barev skla.
Masivní náramek se zvonivými rolničkami 
obšitými perlemi a perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Beads v barvách trikolóry 
vás vtáhne do dění letních olympijských her 
2012 v Londýně. Vytvořte si vlastní kombinace 
odpovídající barvám státní vlajky a staňte se 
nadšeným, hravým a výrazným fanouškem 
svých oblíbených sportovců. Preciosa Ornela 
prostřednictvím bižuterních doplňků ušitých 
z českých perlí a perliček v červenomodrobílé 
barvě vyjadřuje podporu všem sportovcům 
české olympijské reprezentace a nabízí námět 
pro ty, kteří se do Londýna za touto ojedinělou 
sportovní podívanou vypraví.
Poznáte, která z barev trikolory je PRECIOSA 
Twin™ perlička a která PRECIOSA Twin™ perle? 
Přejeme Vám hodně radosti při korálkování 
a sledování sportovních klání :o).

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ perličky (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 03050

 PRECIOSA Twin™ mačkané perle (T)
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 93170, 33050

 PRECIOSA rokajl (R)
 311 19 001; 10/0; 93170

 Mačkané perle (PB)
 111 49 004; 6 mm; 93170

1.


