
PODZIMNÍ PERLIČKOVÉ                            
NÁRAMKY
LISTOPADOVÉ RÁNO

BEAD SHOP ZÁSADA 
468 25 Zásada
+420 483 332 643 
beadshop@preciosa.com 
50°41‘49 N, 15°15‘55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 483 343 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E

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

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

PRECIOSA ORNELA vám představuje perle a perličky
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.



název dokumentu: Projekt-listopadove-rano.pdf říjen 2012  ©  preciosa-ornela.com

LISTOPADOVÉ RÁNO LISTOPADOVÉ RÁNO

PODZIMNÍ PERLIČKOVÉ NÁRAMKYPODZIMNÍ PERLIČKOVÉ NÁRAMKY

Navlékneme 18x R11 a jehlu s vlascem 
provlékneme ještě jednou pátým R11 a přidáme 
4x R11. Podle nákresu provlékneme krajní řadu 
čtverců a návlek zopakujeme ještě 2x.

3.krok:
Na druhé straně středového pásu připojíme 
koncové broušené perle. Podle nákresu 
navlékneme 5x R11, 1x FPB6, 1x R11, zpět 
provlékneme broušenou perlí a nejbližším R11, 
přidáme 4x R11, jehlu s vlascem provlékneme 
krajní řadou středového pásu ze čtverců
a návlek zopakujeme ještě 2x.

vlasec 0,25 mm, tenká navlékací jehla, nůžky

Postup:

Podle detailního nákresu můžete přesně 
použít naznačenou barevnou kombinaci, nebo 
si můžete zvolit barevnost podle vlastního 
návrhu. Náramek, který popisujeme, odpovídá 
standardní délce náramku, která je bez zapínání 
17 cm. Můžete si náramek podle potřeby 
prodloužit nebo zkrátit.

1. krok:
Začneme sestavením středního pásu
z perličkových čtverců pomocí tzv. pravoúhlého 
stehu. Základní řada se skládá vždy z pěti 
kroužků.

2. krok:
Na jedné straně středového pásu ze čtverců 
připojíme koncová tři očka podle nákresu.

4. krok:
Začneme navlékat krajní oblouky. Nejdříve 
navlékneme vnitřní a pak vnější. Provlékneme 
krajní boční S, 1x R7, 1x F a provlékneme ještě 
jednou krajní S. Dále navlékneme 15x F a podle 
nákresu provlékneme pátý krajní S, 1x R7
a ještě jednou provlékneme S. Návlek vnitřního 
oblouku zopakujeme ještě 6x.

5. krok:
Vnější oblouk zahájíme navléknutím 11x B, 
provléknutím R7 z v nitřního oblouku, přidáme 
2x R7 a provlékneme R7 z vnitřního oblouku 
ještě jednou. Tento postup zopakujeme ještě 
6x. Návlek zakončíme pevným uzlem a konec 
vlasce schováme do dírek nejbližších perliček.

Sadu tří originálních perličkových náramků
v trendových barvách pro podzimně zimní 
sezónu 2012-2013 představuje Preciosa Ornela 
v rámci řady návodů určených pro zájemce 
o kreativní práci s perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Beads. Ploché náramky jsou 
ušité z nejrůznějších perličkových druhů
v barevných kombinacích odpovídajících náladě 
jednotlivých podzimních měsíců. Krátký popis 
postupu společně s linkou vyjadřující směr
a prioritu návleku bude pomocníkem
pro zvládnutí těchto tří zcela odlišných 
perličkových ornamentů.

Široký sortiment barevného zušlechtění vám 
umožní uplatnit svoji kreativitu a vytvořit
si vlastní barevnou kombinaci. Přejeme vám 
mnoho tvůrčích nápadů při práci s perličkami
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads. 
V tomto návodu představuje Preciosa Ornela 
třetí náramek z této řady náramků.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Farfalle™ (F)
 321 90 001; 2 x 4 mm; 214 ks 
 
 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 7/0 (R7); 40 ks;
 11/0 (R11); 96 ks

 PRECIOSA čípky (B1)
 351 12 001; 1“; 154 ks

 PRECIOSA čtverec (S)
 321 30 001; 2,6 x 2,6 mm; 401 ks

 Ohňem leštěné perle (FPB6)
 151 19 001; 6 mm; 3 ks

http://preciosa-ornela.com/files/trend_aw2012_2013_CS.pdf


