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

Designérka Helena Chmelíková

P E R L I Č K Y  P R E C I O S A  V  AT L A S O V Ý C H  B A R V Á C H

Medová 
poinzetaPRECIOSA tříkrátky

 361 31 001; 9/0
PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 10/0; 6/0



Medová poinzeta

P E R L I Č K Y  P R E C I O S A  V  AT L A S O V Ý C H  B A R V Á C H

Lístečky poinzety, ušité pomocí peyotového stehu z atlasových tříkrátek a rokajlu 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM, skvěle využívají jemný efekt unikátního 

atlasového skla. Podle návodu si tak můžete vytvořit elegantní brož v atlasových barvách. 
Díky nabídce barev a povrchových úprav perliček PRECIOSA můžete vykouzlit 
různé barevné kombinace tón v tónu a osvěžit tak svůj šatník osobitými doplňky.

Mnoho tvůrčích nápadů a inspirace při tvoření s perlemi 
i perličkami vám přeje Preciosa Ornela.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA tříkrátky (Th-C)
361 31 001; 9/0; 15041; 546 ks

361 31 001; 9/0; 15101; 390 ks

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0; 59145; 84 ks (R10)
 
331 19 001; 6/0; 59145; 8 ks (R6)

331 19 001; 10/0; 18583; 105 ks (R10)

PRECIOSA voskové perle (IP)
131 19 001; 6 mm; 70686; 5 ks

Kovy: zlaté sítko k pošívání 
20 mm, zlaté kolečko s brožovou 
mechanikou 22 mm

Jiné: stuha zlatá 
(šíře 2,6 cm, 70 cm)

Silonový vlasec 0,20 mm, 
slabá jehla, nůžky,
ploché kleště (zploštění silonu před 
navlečením do jehly), 
fastovák (plochý hrot), 
případně použijte špici zavřených nůžek 
či jeden hrot plochých kleští

Obtížnost: 

Technika: šití (peyotový steh)

Postup:

1. krok:
Vytvoříme 5 ks hnědých lístečků (15101) 
s bronzovým středovým žebrem (59145) 
 a 7 ks medových lístečků (15041) 
se zlatým (18583).
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3. krok:
Lístečky v druhé vrchní řadě přikládáme 
na spojnici spodních lístečků. 
Přišijeme je rovněž v mezeře mezi 
pokovenými rokajly.
V prostoru mezi základy spodních lístečků 
vlasec provlékneme zespoda nahoru. 
Zachytíme nejbližší pokovený rokajl z žebra 
vrchního lístečku a vlasec provlékneme zpět 
do díry. Tento postup zopakujeme 6x. 
Lístečky se okraji mírně překrývají.

4. krok:
Do prázdného středu na sítku všijeme 
5x IP6. Každou přišíváme zvlášť. 
Snažíme se je pokládat pravidelně 
do kroužku. Mezi ně ze strany od lístečků 
přišijeme po jednom bronzovém R6 
(59145). 
Za zlaté perle k lístečkům přišijeme 
6x zlatých R10 (18583). 
Vlasec provlékneme jedním bronzovým R 
a směřujeme k druhému a dalším. 
Do středu sítka přišijeme R6 na stopkách 
z R10 vše v bronzové barvě (59145), 
opakujeme celkem 3x. 
Vlasec ze spodu provlékneme dírkou 
v sítku, navlečeme 4x R10, přidáme 1x R6 
a vlasec zpět provlékneme 4x R10 i dírkou 
v sítku.

5. krok:
Začistíme všechny vlasce zespoda sítka. 
Svážeme je navzájem a odstřihneme. 
Žádný z nich by neměl přečnívat přes okraj 
sítka. Připevníme spodní část 
s brožovou mechanikou. 
Přečnívající kovové výběžky „zafastujeme“. 
Přiložíme k sítku a zahneme, 
až přimáčknou sítko. Zkuste použít špičku 
zavřených nůžek či kleští.

Případně ji přilepíme na spodní část bez 
výběžků.

Odstřihneme stuhu, konce zatavíme.
Stuhu provlékneme pod jehlou brožové 
mechaniky, za krkem zavážeme na mašli. 
Vznikne tím skvělý společenský náhrdelník.

Jednotlivé lístečky poinzety ušijeme 
peyotovým stehem. 
Začínáme navlečením a svázáním 5 ks 
perliček: 
1x R10, 1x Th-C, 1x R10, 1x Th-C, 1x R10. 
Svážeme je. 
Jehlu s vlascem provlékneme 1x R10 
a 1x Th-C ještě jednou. Od této chvíle 
se raději řiďme obrázkem (obr. č. 1).

Do středu řady přidáváme 3 ks perliček.

Na jehlu s vlascem navlékneme 1x Th-C,
1x R10, 1x Th-C. Jehlu s vlascem 
provlékneme Th-C vedle R10. 

Nyní začneme vytvářet první boční stranu. 
Navlékneme 1x Th-C a jehlu s vlascem 
provlékneme do bočního Th-C z tří 
přidávaných. 
Přidáme další 3 ks perliček a jehlu 
s vlascem provlékneme do druhé boční 
Th-C z dříve přidávaných. 

Začneme pracovat na druhém boku. 
Vlasec budeme provlékat od jednoho boku 
k druhému a špici vytvoříme přidáváním 
3 ks perliček ve středu lístečku. 
Jinak se přidává po jednom. 
Pozor, provlékání krajních Th-C na bocích 
je v některých případech dost obtížné!

2. krok: 
Našívací sítko pomyslně rozdělíme 
na 6 částí. Na kraj sítka v každé z nich 
přišijeme spodní řadu lístečků. 
Zachytíme je za silon mezi dvěma 
pokovenými rokajly. 
Silon nejdříve přivážeme k sítku z rubu. 
Poté vlasec provlékneme zespoda krajní 
dírkou, zachytíme silon mezi rokajly 
a vlasec provlékneme stejnou dírkou zpět. 
Každý lístek zachytíme i za oba rokajly 
vedle mezery. Vlasec provlékneme nejbližší 
dírkou kovového sítka, rokajlem a vlasec 
provlékneme zpět do dírky. 
To samé provedeme i s druhým rokajlem. 
Koncovou přebývající část vlasce 
z lístečku zatáhneme rovněž do nejbližší 
dírky. Můžeme jej svazovat s vlascem, 
používaným k přišívání lístečku, 
a tím zpevnit přišití. 
Pokračujeme k dalšímu lístečku.


