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

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

PRECIOSA PipTM

 111 01 346; 5 x 7 mm

Designérka Helena Chmelíková

P Á S E K  S  L E M E M  Z  P R E C I O S A  P I P ™

Léga s Pipem

8. krok:
Vytvořte zapínání. 
Na koncová ketlovaná očka připevněte 
na jedné straně pomocí kroužku karabinku. 
Na druhé straně přímo do očka oba konce 
asi 9 cm adjustového řetízku. Pásek můžete 
využít i jako obrubu např. šatů, trička.



2. krok:
V druhé řadě budete podle nákresu 
postupně provlékat perle a perličky 
v opačném směru a přidávat střídavě 
4x R10 a 3x R8. Vytvoříte kolečko. 
Provlékněte R8 po levé straně Pipu. 
Navlékněte 4x R10. Provlékněte R8 
po pravé straně dalších Pipů. Stejně budete 
pokračovat až na konec pásku. 
Na konci vzniklého pásku konce vlasců 
svažte dvěma uzly a protáhněte nejbližšími 
dírkami a odstřihněte. K vytvoření náramku 
budeme potřebovat tyto pásky dva, proto 
zopakujeme 1. a 2. krok ještě jednou.

3. krok:
Očkové ketlovací jehly provlékněte 
12x voskovými perlami (IP4) a na druhé 
straně ukončete stejně velkým očkem. 
Obě očka otočte do stejné roviny.

4. krok:
Oba ušité pásky spojte středovým páskem. 
U jednoho směřují Pipy nahoru a u druhého 
dolů. Použijte stejný princip „pravoúhlého“ 
stehu. Postupujte podle nákresu. 
Nejdříve na vlasec navlékněte 2x R10 
a dále jehlu s vlascem provlékněte 
prostředním z pěti R8. Navlékněte 2x R10, 
očko naketlované IP4. Dále navlékněte 
1x R10 a 1x R8. Provlékněte 2x R10 z vnitřní 
části kroužku mezi Pip. 
Navlékněte 1x R8, 1x R10, také druhé 
ketlovací očko z již navlečené IP4. 
Tuto sekvenci zopakujte celkem 
10x (červená linie).

5. krok:
Vytvořte koncové očko k zapínání. 
Navlékněte 2x R10, provlékněte středový 
R8, navlékněte 2x R10, 1x ketlované očko 
od IP4, 2x R10, provlékněte středový 
protilehlý R8, navlékněte 2x R10, 
provlékněte ketlovací očko z předešlé IP4. 
Celé vzniklé kolečko provlékněte ještě
jednou (modrá linie).

6. krok:
Nyní se začněte vracet. 
Provlékněte 2x R10. Každý na jedné 
straně ketlovcí jehly. Navlékněte 1x R8. 
Provlékněte 2x R10 na vnitřní straně 
kolečka mezi Pipy. Navlékněte 1x R8. 
Provlékněte 2x R10, každý na jedné 
straně ketlovací jehly. Navlékněte 1x R10. 
Provlékněte středový R8. 
Navlékněte 1x R10. Tuto sekvenci 
zopakujeme celkem 10x (zelená linie).

7. krok:
Navlékněte ještě 2x R10, ketlovací očko 
poslední IP4 a propojte s počátečními 
rokajly od středového pásku. 
Vzniklé očko provlékněte ještě jednou. 
Vlasce svažte a vtáhněte do okolních 
rokajlů (modrá linie).

Léga s Pipem
Vyrobte si krajkový náramek z perlí a perliček PRECIOSA Traditonal Czech Beads™. 

Jemný rokajlový ornament ozvláštní tvar melounového semínka mačkané perle 
PRECIOSA Pip™. Dle vlastní fantazie využijte škálu barev i povrchových zušlechtění perlí 

a perliček PRECIOSA Traditonal Czech Beads™. Náramek slaďte tón v tónu, nebo zvýrazněte 
různé druhy perlí a perliček kontrastními barvami. Podle zvolené barevné kombinace bude Váš 

nový náramek jemným elegantním šperkem nebo výrazným a originálním doplňkem. 
Přejeme Vvám mnoho nápadů a radosti z tvoření s perlemi a perličkami 

PRECIOSA Traditonal Czech Beads™.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Pip™ (P)
111 01 346; 5 x 7 mm; 44 ks

PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0; 248 ks 

PRECIOSA rokajl (R8)
 311 19 001; 8/0; 176 ks

PRECIOSA voskové perle (IP4)
131 19 001; 4 mm; 12 ks

kovy – zlaté ketlovací očkové jehly (14 mm), 
karabinka, kroužek, adjustový řetízek

tenká navlékací jehla, silonový vlasec 
0,20 mm, nůžky, ploché kleště (zploštění 
začátku vlasce, rovnání ketlovaných oček), 
ketlovací kleště, štípací kleště, nůžky

Obtížnost:  

Technika: pravoúhlý steh, ketlování

Postup:

Nejdříve ušijte pravoúhlým stehem horní 
a dolní okraj lemovaný Pipem (P). 
Ty pak sešijte středovým páskem.

1. krok:
Na vlasec navlékněte dlouhou řadu rokajlů 
a Pipů. Podle nákresu navlékněte 1x R8, 
1x P, 1x R8, 1x P, 1x R8, 4x R10. 
Tento postup zopakujte 10x a na konci řady 
přidejte1x R8, 1x P, 1x R8, 1x P, 1x R8, 
3x R8.
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Obr. 1
ušití okrajů (základní řada)
sewing the edges / basic series

11x 10x

Obr. 3
kompletace náramku
completion of bracelet

Obr. 2
ušití okrajů (pásek)
sewing the edges / tape

11x 10x

šití okrajů /základní řada/

kompletace pásku

šití okrajů /pásek/


