
preciosa-ornela.com  © PRECIOSA ORNELA, a.s.

ELEGANCE S TWINEM
Traditional Czech Beads

BEAD SHOP ZÁSADA 
468 25 Zásada
+420 488 117 743 
beadshop@preciosa.com 
50°41‘49 N, 15°15‘55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 488 117 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E

preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela
 
říjen 2012 © PRECIOSA ORNELA, a.s.

Traditional Czech Beads

BIŽUTERNÍ SOUPRAVA S PRECIOSA TwinTM

Náramek: podobně jako u náhrdelníku spojíme 
jednotlivé fragmenty 5 ks obšitých perlí a 
zakončíme karabinkou a adjustovým řetízkem, 
nepřidáváme zde přívěsky.

Brož: sešijeme dvě obšité perle na kraji 
objímky pomocí 12 ks R na každé straně a 
v jejich středu zavěsíme přívěsky. V zadní 
části přilepíme brožovou mechaniku tavným 
lepidlem.

Náušnice: k obšité perli přiketlujeme z každé 
strany jednu velikost FPBG (7, 9 mm). K větší 
perli připevníme pomocí kroužku přívěsek, 
z druhé strany připevníme pomocí oválku 
náušnicovou mechaniku.

Prsten: u jedné z perlí obšitých Twinem 
neodstřihneme jeden konec vlasce a 
pokračujeme v návleku 1x R, 1x T, 1x R, 1x 
T, celkem navlékneme 17x R a 16x T, vlasec 
provlékneme v protilehlé části okraje Twinové 
přízdoby krajní dírkou jednoho T a pokračujeme 
zpět tím způsobem, že mezi jednotlivé T 
přidáváme po 1 ks R. Celkem tedy navlékneme 
ještě 17x R. Vlasec provlékneme ještě jednou 
krajní dírkou T, celý proužek provlékneme 
ještě jednou a ukončíme pevným uzlem, který 
schováme mezi T a tím kroužek tvořící prsten 
uzavřeme.

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ



název dokumentu: Projekt-bizuterni-souprava-s-PRECIOSA-Twin.pdf říjen 2012  ©  preciosa-ornela.com

BIŽUTERNÍ SOUPRAVA S PRECIOSA Twin™BIŽUTERNÍ SOUPRAVA S PRECIOSA Twin™

ELEGACE S TWINEMELEGACE S TWINEMTraditional Czech Beads Traditional Czech Beads

Obšitá perle: na vlasec navlékneme 24 ks T 
a svážeme do kroužku. Vlasec provlékneme 
do druhé dírky posledního T. Jednotlivé T 
vykloníme na protilehlé strany a do vniklých 
mezer přidáváme postupně po jednom T 
a celkem v této řadě navlékneme 12x T. 
Vzniknou tím tři řady navléknutých T. Na konci 
této řady opět provlékneme vlasec druhou 
dírkou posledního T. Dál do mezer mezi krajní T 
navlékneme po jednom R, celkem 12 ks 
(obr. č. 1, 2, 3). Řadu ukončíme pevným uzlem 
a konec vlasce provlékneme do protilehlého 
okraje a opět doplníme do mezer mezi T 12x 
R. Než utáhneme tuto krajní řadu, vložíme do 
vzniklé objímky 1 ks 12 mm FPBR, krajní řadu 
dotáhneme a ukončíme uzlem, konec vlasce 
pak provlékneme do vnitřní řady mezi T. Dírkou 
FPBR mezi T střední řady objímky provlékneme 
očkovou jehlu a ukončíme očkem. Tímto 
způsobem připravíme 9 ks perlí pro náhrdelník, 
5 ks pro náramek, 2 ks pro náušnice, 2 ks pro 
brož a 1 ks pro prsten. Celkem tedy pro celou 
soupravu potřebujeme 19 ks. 

1.

PRECIOSA ORNELA vám představuje 
další námět pro kreativní využití unikátní 
oválné dvoudírkové perličky PRECIOSA 
Twin™. Prostřednictvím této perličky velmi 
jednoduchým způsobem obšijeme kulaté 
perle a vytvoříme velice zajímavý fragment, 
jehož opakováním zvládneme zkompletovat 
elegantní bižuterní soupravu, která se skládá z 
náhrdelníku, náramku, náušnic, brože a prstenu.
Vyzkoušejte další velice snadný a efektní 
způsob využití perličky PRECIOSA Twin™ :o)!

Materiál a pomůcky:
 
 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 49102; 
 700 ks
 
 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 12/0; 49102; 654 ks

 Ohněm leštěné perle, kulička (FPBR)  
 151 19 001; 12 mm; 23980; 19 ks

 Ohněm leštěné perle, kobliha (FPBG)
 151 35 001; 5, 7, 9 mm; 23980; 33 ks

 MC perle, kapka (MCBD)
 451 51 681; 9 x 15 mm; 23980; 7 ks

Kovodíly: 
očkové jehly 26 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm
ketlovací nýty 24 mm, 20 mm, 18 mm, 16 mm
kroužky 6 mm, oválky, adjustový řetízek, 

karabinka, náušnicové mechaniky, brožová 
mechanika, vázací drát 0,35 mm

nůžky, tenká navlékací jehla, silonový vlasec 
0,20 mm, ploché, ketlovací a štípací kleště, 
špejle, tavné lepidlo

Postup:
Přívěsky: do dírky kapky MCBD navlékneme 
vázací drát. Obě části drátu přimáčkneme 
k sobě a 3x protočíme. Delší část drátu 
obtočíme kolem špejle a vytvoříme očko. 
Zbytek drátu omotáme kolek vzniklého krčku 
odshora dolů. Na drát pak navlékneme 20x 
R a znovu drátek s rokajly omotáme kolem 
vzniklého krčku, dobře utáhneme, konec 
drátku provlékneme pod vzniklými spirálkami, 
konce drátu uskřípneme. Tímto způsobem si 
připravíme 7 kusů přívěsků ve tvaru slzy, 3 ks 
pro náhrdelník, 2 ks pro pár náušnic a 2 ks pro 
brož. 

Náhrdelník: po obou stranách obšité perle 
přiketlujeme po 1 ks 9 mm FPBG a jednotlivé 
vzniklé fragmenty spojíme pomocí kroužků.
U okrajů a ve střední části náhrdelníku přidáme 
na každé straně po 1 ks 5 mm FPBG (celkem 
4 ks). Ke kroužkům ve střední části náhrdelníku 
přivěsíme i připravené přívěsky (obr. č. 4). 
Ve střední části náhrdelníku přiketlujeme 
jeden fragment s obšitou perlí a zakončíme 
přívěskem. Pro zjemnění této středové části 
použijeme menší velikost 7 mm FPBG (obr. č. 
5). Ke krajům přiketlujeme karabinu a adjustový 
náramek zakončený přívěskem.
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