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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 O V Ý  L Í M E Č E K  S  K R A J K O U

Jemnost 
Glamore

PRECIOSA rokajl
 311 19 001;  10/0; 8/0

9. krok:
Nyní bude směřovat rovněž doleva
(obr. č. 9a). 
Vezměte za oba konce a tahem za pravý 
pod křížením utáhněte uzel a konce 
zastřihněte (obr. č. 9b + 9c + 9d + 9e).
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2. krok:
U tohoto límečku je krajka ozdobena 
33 obloučky (1 oblouček měří asi 1,20 cm), 
(obr. č. 2a). 
Dvakrát rozpažte a nit odtrhněte
a konec zastřihněte. Případně nit ze šikma 
zastřihněte. Nit navlékněte do očka jehly. 
Konce nitě svažte tkalcovským uzlem 
(tento uzel je velmi často používaný 
v textilním průmyslu při navazování nití 
(obr. č. 9d). 
Uzel posuňte ke koncovému ohybu nitě. 
Koncový ohyb nitě provlékněte prvním 
obloukem krajky a provlékněte 
jím jehlu (obr. č. 2b + 2c).
Utáhněte (obr. č. 2d). Podobně pokračujte 
při přidávání nové nitě.

Na první oblouk navlékněte 14 ks R10, 
opatrně přetáhněte přes uzel (obr. č. 2e + 2f 
+ 2g). Na další přidávejte po 13 ks R10
(obr. č. 2h). 
Vrcholové R10 jsou společné pro dva 
sousedící obloučky. 
V první řadě je 32 obloučků. 
Všechny obloučky by měl tvořit sudý počet 
R10. Další řady obloučků jsou navazovány 
přesně ve středu obloučku z předchozí řady.

Jemnost Glamore

P E R L I Č K O V Ý  L Í M E Č E K  S  K R A J K O U

Jemnost, křehkost a elegance je představena prostřednictvím perličkového límečku s krajkou, 
který podtrhne Vaši krásu a ženskost. Spojení jemné bavlněné krajky s perličkovým dekorem 

vypadá naprosto dokonale a přirozeně. Neváhejte tedy a vyzkoušejte si vytvořit krajkový 
perličkový módní doplněk s využitím perliček se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads™. 

Přejeme Vám mnoho elegantních inspiračních námětů při práci s českými perlemi a perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0
03050; 2147 ks

PRECIOSA rokajl (R8)
311 19 001; 8/0
03050; 29 ks

PRECIOSA MC perle kulaté (MCBR5)
4511 9602; 5 mm;
01000; 29 ks

Textilie: 
užší stužka 0,40 cm bílé barvy o délce 1 m; 
krajka o šířce 1,5 – 2 cm, délka 42 cm (40 cm 
+ 2 cm na zapošití), může být z obou stran 
rovná nebo ze strany pošívání s obloučky

tenčí jehla s větším očkem; nůžky; slabší 
bílá nit (Belfil S–50 – polyester,
LI04 – nylon)

Obtížnost: 

Technika: návlek, jednoduché šití

Postup:

1. krok:
Krajkou o délce asi 40 cm protáhněte 
stužku (obr. č. 1a + 1b + 1c). Na obou koncích 
by stuha měla vyčnívat nahoru (obr. č. 1d). 
Pokud to v této délce nevychází, můžete 
krajku prodloužit. Konce krajky jemně, 
ale pevně zapošijte (obr. č. 1e). 
Konce stužky opatrně zatavte (obr. č. 1f ). 
Krajku pomocí stuhy jemně stáhněte 
asi na cca 35 cm, mírně ji stočíte.
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4. krok:
Začněte navlékat další řadu obloučků
po 16 ks R10. První oblouček je z 16 ks
a u dalších navlékáte po 15 ks. 
Celkem vytvoříte 31 obloučků.
Opět u posledního obloučku zapošijte. 
 
V další řadě opět navlékněte 16 ks R10
v prvním obloučku a v dalších 15 ks. 
Celkem vytvoříte 30 obloučků.

5. krok: 
V poslední řadě k obloučkům přidejte 
MCBR5 obšité kroužkem z rokajlu R10 
(obr. č. 5a).
Oblouček tvoří 8x R10 z obou stran,
ve středu je 1x R8. Kolem MCBR5
je navlečeno 13x R10. Na první oblouk 
navlékněte 8x R10, 1x R8, 
13x R10, jehlu s nití provlékněte zpět do R8, 
ale z opačné strany. 
Provlékněte 3 ks R10 z kolečka.
Navlékněte MCBR5, na opačné straně 
kolečka odpočítejte 3 ks R10 před R8 
a provlékněte je včetně R8. 
Přidejte 8 ks R10 a podvlékněte druhý 
oblouček z předešlé řady v jeho středu 
a vjeďte zpět do posledního rokajlu z 8 ks. 
V dalších obloučkách pokračujte podobně, 
ale na začátku navlékněte pouze 7x R10. 
Celkem tvoříte 29 obloučků.

Tkalcovský uzel 

6. krok: 
Používá se ke svazování nití. 
Uzel je pevný, ale dostatečně drobný 
a přetáhnete přes něj i drobné perličky. 
Mezi palec a ukazováček levé ruky sevřete 
oba konce nitě. Konec směřující do leva
 je ve spodu a konec směřující doprava 
je navrchu (obr. č. 6a + 6b).

7. krok: 
Nit směřující od palce směrem dolů 
doprava uchopte a přehoďte přes palec 
za levý konec (obr. č. 7).

8. krok:
Uchopte pravý konec a provlékněte ze shora 
vzniklou smyčkou (obr. č. 8a + 8b). 

3. krok:
U posledního obloučku v první řadě 
provlékněte R10 ještě jednou zpět za střed 
obloučku (obr. č. 3a). Vytvořte z nitě kolem 
R10 očko. Dvakrát jej nití provlékněte (obr. 
č. 3b + 3c). Utáhněte a umístěte do mezery 
mezi R10 (obr. č. 3d). Provlékněte ještě 
pár R10 (obr. č. 3e). Zkuste uzel schovat do 
dírek (obr. č. 3f ). Odstřihněte nit (obr. č. 3g).
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