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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Jaroslava Růžičková

PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 6/0

PRECIOSA Farfalle™
 321 90 001; 2 x 4 mm

S R D Í Č K O  Z  P E R L Í  A  P E R L I Č E K

Háčkované
 srdíčko 



aby byla zachovaná dostatečná pevnost 
a zároveň i pružnost háčkovaného návleku.

4. krok:
Výsledek háčkování perliček bude měřit 
podle míry dotahování návleku 
cca 25 – 30 cm. Návlekový materiál nyní 
od cívky odstřihneme s rezervou cca 8 cm 
a konec protáhneme posledním očkem. 

5. krok:
Drát přehneme v polovině a na jednom 
konci vytvoříme ketlovacími kleštěmi očko 
(obr. č. 5a). 
Obě poloviny drátu souměrně ohýbáme 
do tvaru srdce (obr. č. 5b). 
Háčkovaný návlek navlékneme 
na vytvarovaný drát za jednotlivá 
uháčkovaná očka (obr. č. 5c + 5d). 
Srdíčko uzavřeme očkem, které bude 
vytvořeno kolmo k očku na druhém konci 
drátu. Tímto novým očkem provlékneme 
stužku a uvážeme mašličku (obr. č. 5e + 5f ). 

 

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA mačkané perle
111 00 076; 18 x 13 mm; 50010
111 00 073; 14 x 9 mm; 50220
111 30 397; 12 x 10 mm; 50220

111 69 014; 6 x 16 mm; 
70110, 50010, 01000

PRECIOSA ohněm leštěné perle
151 19 001; 8 mm; 45473
151 19 001; 6 mm; 50210

PRECIOSA voskové perle 
131 90 001; 8 mm; 70552, 70452

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 6/0; 46326
331 19 001; 6/0; 68000

PRECIOSA FarfalleTM

321 90 001; 2 x 4 mm; 38998

pružný návlekový materiál (Opelon, 
Elastomer, Lycra), stužka 8 mm široká 
(40 cm), navlékací jehla, háček, nůžky, 
pravítko, ploché kleště a ketlovací kleště

kovodíly: 30 cm drátu o průměru cca 1 mm

Obtížnost:

Technika: háčkování

Háčkované srdíčko

S R D Í Č K O  Z  P E R L Í  A  P E R L I Ć E K

Háčkování není žádnou novinkou. Patří k nejjednodušším rukodělným technikám 
a zvládne ji opravdu každý. Nápaditým spojením háčkování s využitím pružného návleku 

z perliček a perlí PRECIOSA Traditional Czech Beads™ vzniká zajímavý a efektní výsledek, 
který překvapí každého, kdo tuto techniku vyzkouší. Dostatečné množství perliček různých 

velikostí a barev, pružný návlekový materiál a středně velký háček na háčkování, to vše musí být 
s jistou samozřejmostí spojeno i s nutnou dávkou hravosti a zájmu o vlastní tvůrčí výsledek. 

Odměnou se pak stane radost z velmi snadného postupu, který poslouží k vytvoření působivého 
výrobku. Navlékněte si uháčkovaný perličkový pružný návlek na vytvarovaný drát 
a vytvořte si roztomilou barevnou jarní dekoraci. Přejeme Vám veselé korálkování 

s perličkami a perlemi PRECIOSA Traditional Czech Beads™. 

Postup: 

1. krok:
Základem efektního výsledku při využití 
této techniky je pravidelné uspořádání 
perliček a perlí, které budeme chtít 
navléknout a následně použít pro 
háčkování. V naší ukázce jsme střídali 
různé druhy perliček a perlí. Lístečky 
a jazýčky budeme přidávat pouze 
na začátku návleku.

2. krok:
Z cívky odmotáme pružný návlekový 
materiál a navlékneme cca 1,20 m perliček. 
Návlekový materiál zatím nebudeme 
od cívky odstřihávat (obr. č. 2). 

3. krok:
Vezmeme háček a na začátku návleku 
vytvoříme základní očko (obr. č. 3a). 
Každé další očko vytvoříme za určeným 
množstvím navlečených perliček. 
Zde jsme vždy oddělili 3 ks a uháčkovali 
na pružném návleku další očko (obr. č. 3b). 
Takto postupujeme až do úplného 
zpracování navléknutých perliček. 
Návlek při háčkování přiměřeně utahujeme, 
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