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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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4. krok:
Ve středu čelenky mezi dvěma oblouky 
připevníme 6 stonků s perličkami. Odstřihneme 
asi 1 m drátu. Do jeho středu navlékneme 
1x R4. Překřížíme drát a několikrát zatočíme. 
Navlékneme další 1x R4, vzdálenost umístění 
R od konce již hotového stonku tvoří přibližně 
délku nového stonku. Přehneme drát 
a zatočíme. Podobně postupujeme i u ostatních 
stonků. Po dokončení všech šesti stonků konce 
drátu omotáme kolem obruče. Délka stonků 
je 6  - 8 cm. Pomocí krátkého drátu stonky 
připevníme mezi oblouky. Na krajích za oblouky 
vytvoříme kratší stonky dlouhé 3  - 4 cm.

5. krok
Vytvoříme kytičky na vrcholcích oblouků. 
Použijeme asi 60 cm drátu, přeložíme ho na 
polovinu. V jeho první polovině začneme tvořit 
kytičku. Navlékneme 10x T a drát několikrát 
stočíme. Navlékneme středový R4 a 1x T 
a druhý konec drátku provlékneme druhou 
dírkou T. Provlékneme i všechny druhé dírky T 
a u prvního T dvakrát (neutahujeme). Přivážeme 
k oblouku a pokračujeme k druhé kytičce. 
Cestou zpevníme 4 ks stonků jednoduchým 
omotáním. Navlékneme 10x T a vytvoříme 
kroužek. Přidáme středový R4, drátek 
provlékneme mezi protějšími perličkami 
a do druhé dírky T. Provlékneme i všechny
druhé dírky T, u počátečního dvakrát 
(neutahujeme). Konec drátu připevníme 
k oblouku. Doplníme středovou kytičku mezi 
oblouky. Vytvoříme ji stejně jako první nad 
oblouky. Pokračujeme ke kytičkám na krajích 
čelenky za oblouky. Vytvoříme ji stejným 
způsobem jako nad oblouky, pouze vynecháme 
část s omotáním stonků. Konce drátu 
připevníme k oblouku a k pásku.

a obruč. Pásek zcela neutáhneme, počítáme 
s provlékáním drátu při připevňování k obruči. 
Na vytvoření pásku potřebujeme 59x T.

2.krok:
Pásek přiložíme na střed obruče, omotáme 
několikrát krajní perličky. Krátký konec drátu 
schováme mezi obruč a pásek. Dlouhý konec 
drátu podvlékáme pod krajní drát na začátku 
pásku. Vtáhneme. Totéž zopakujeme napříč 
obruče u druhého krajního drátu pásku 
ve stejném místě jako naproti. Přejedeme přes 
2 T (vynecháme jednu mezeru) 
a připevnění zopakujeme. Opět přejedeme 
přes 2 T a pokračujeme až na konec pásku. 
Pro připevnění okraje pásku drát několikrát 
omotáme kolem krajních perliček, konec drátu 
projedeme pod pásek a odštípneme.

3.krok:
Tvoříme oblouky. Připravíme si tři dráty (délku 
určíme podle dvojnásobné délky oblouku 
a přidáme cca 10 cm). Odpočítáme si 29x T 
z pásku a od nich na obě strany pod dvěma T
protáhneme střed drátu. Na drát navlékneme 
na střídačku T a R10 podobně jako u pásku.
Na vnitřní straně oblouku vynecháme 
několik R10, čímž ho vytvarujeme. Konec 
drátu omotáme kolem obruče pod páskem. 
Nejmenší oblouk začínáme u úpatí největšího 
oblouku a konec drátu omotáme ve středu 
čelenky. Na největší oblouk potřebujeme 28x 
T, střední oblouk 18x T, malý 14x T. Zakončení - 
největší a střední 15 ks od začátku, malý 25 ks 
od začátku pásku. Začátek - největší 27 ks od 
začátku, střední 29 ks od začátku a nejmenší 
17 ks od začátku pásku.

Originální čelenka s perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Beads je tvořena ze dvou 
velikostí rokajlu a z dvoudírkové perličky 
PRECIOSA Twin™. Výběr perliček v kombinaci 
krystalu se stříbrným průtahem a bílé křídy 
s listrem předurčuje její využití ke svatebním 
příležitostem.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 03050, 78102

 PRECIOSA rokajl (R10, R4) 
 331 19 001; 10/0, 4/0; 78102, 46102

Kovodíly:
čelenka obruč (plochý řez, kruhový půdorys), 
drát slabý 0,35 mm – povrchové zušlechtění – 
stříbro nebo platina
Pomůcky:
kleště štípací, kleště ploché

Postup:

1. krok:
Nejdříve si připravíme obvodový pásek. Na drát 
(délku určíme podle dvojnásobné délky pásku 
a přidáme cca 10 cm) střídavě navlékáme 1x T 
a 1x R10. Na konci pásku při otočce přidáme 
mezi obě dírky T a 3x R10. Pokračujeme 
v navlékání T a R10 až se oba konce drátu 
setkají. Překřížíme je a několikrát otočíme 
a asi 1 cm části schováme mezi pásek
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