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4. krok:
Rolničku připevníme kroužkem k 5 cm řetízku. 
Odskřípneme 2,5 cm silnějšího drátku. 
Na jednom konci vytvoříme ketlovacími 
kleštěmi očko a spojíme ho s koncem řetízku 
a uzavřeme. Dále na tento drátek navlékneme 
1x R7, provlékneme vnitřkem zvonku a shora 
přidáme 1x R7 a uzavřeme očkem, za které 
pak můžeme hotový zvonek pověsit.

1. krok:
Ze silnějšího drátu vytvarujeme 6 ks drátků 
a na jednom konci vždy vytvoříme ketlovacími 
kleštěmi očko. Na jednotlivé drátky pak 
navlékneme 49 ks R9, poté opět ukončíme 
očkem. V horní části zvonku provlékneme 
tato očka na jemnější drát a mezi každé očko 
přidáme 1x R9. Celkem 6x R9.

2. krok:
Ze silnějšího drátu vytvarujeme kroužek 
o průměru 7 cm. Na jednom konci vytvoříme 
drobné očko. Drát provlékneme postupně 
všemi volnými očky vytvarovaných drátků 
s navléknutými perličkami a mezi jednotlivými 
očky vždy navlékneme 18x R9, celkem 
108 ks. Konec drátku pak provlékneme očkem 
a spojíme oba konce druhým očkem.

3. krok:
Shora pak vytváříme podle nákresu jednotlivé 
řady perliček navléknutých na drátku 0,35 mm. 
Drátek pak vždy obtočíme kolem jednotlivých 
svislých drátků s návlekem. Každou řadu 
zakončíme zvlášť.

Dalším klasickým tvarem vánočních dekorací 
je zvoneček. Křehkou perličkovou krajkou 
vyplníme šest jednotlivých pruhů, které 
vytvoří tvar zvonečku. Pro snadnější postup 
je dobré mít k dispozici základní formu ve 
tvaru požadovaného zvonečku (dřevěnou, 
polystyrenovou), nebo skutečný zvonek, 
abychom mohli vytvarovat základní drátěnou 
konstrukci. Pokud formu nebo zvonek nemáme, 
nakreslíme si tvar zvonečku na papír a jednotlivé 
dráty budeme ohýbat podle tohoto nákresu. 
Přejeme vám veselé perličkové Vánoce.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl (R) 
 331 19 001; 67030; 9/0; 582 ks;
 7/0; 2 ks
  

vázací drát 0,8 mm, 0,35 mm, adjustový řetízek, 
kroužek, rolničku, ketlovací kleště, ploché 
kleště, štípací kleště

Obtížnost: 

Postup:

Podle následujícího popisu navlékneme 
potřebný počet perliček na vytvarované dráty 
a sestavíme zvoneček o velikosti 7 x 7 cm.
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