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N á u š n i c e v n ov ýc h b a r vá c h

Bolas Canastas
Bola znamená v Mexiku míč (koule) a canastas jsou tradiční Mexické košíky (canasta je
španělsky „košík“). Jméno tohoto projektu pochází z tradičních mexických tkaných košíků,
kterým se tento design z perliček podobá.

Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R11)
331 29 001; 78102; 11/0
PRECIOSA rokajl (R8)
311 19 001; 23420; 8/0

Krok 5:
Přidání extra R do čtvrté řady:
Navlékněte 3x R11. Vraťte se zpět skrz první
R. Zachovejte napnutí vlasce.

Krok 6:
Přidání páté řady:
Peyotovým stehem navlékněte
1x R8, 2x R11, 1x R6, 2x R11, 1x R8, 1x R11.
Nepřidávejte další R, i když máte mezeru!
Vlasec držte napnutý.

PRECIOSA broušený rokajl - Šarlotky (R13)
361 11 001; 59195; 13/0
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB5)
151 69 301; 00030/84110; 5 mm

Obtížnost:

Krok 3:
Třetí řada:
Peyotovým stehem navlékněte 1x R8,
2x R11, 1x R6, R11, 1x R8 a 1x R11.

Technika: peyotový steh, návlek
Postup:
Navlékněte cca 95 cm vlasce na jehlu.
Pokud chcete, použijte zarážku
(stop bead). Doporučujeme zarážku
- na obrázcích se ale neobjevuje.
Na konci ponechte cca 20 cm volného
vlasce.
Krok 1:
První a druhá řada:
Navlékněte 1x R11, 2x R8, 4x R11, 2x R6,
4x R11, 2x R8 a 1x R11. Zkontrolujte, že nic
nechybí.

Krok 8:
Opakujte kroky č. 5, č. 6 a č. 7, dokud
nepřidáte 12 řad (= 12x R6 přidáno
diagonálně). Vlasec držte napnutý.

Krok 2:
Přidání extra R do první a druhé řady:
Navlékněte 3x R11. Provlékněte jehlu zpět
skrz první 3. Napětí vlasce je velmi důležité.
Vlasec musí být napnutý a R musí ležet
těsně vedle sebe, zejména na koncích.
Nenechávejte mezeru mezi R.

PRECIOSA rokajl (R6)
331 19 001; 78420; 6/0

Afroháčky na náušnice 2x; jemná jehla;
2 ketlovací postříbřené nýty, 50mm; vlasec

Při navlékání v tomto směru, tj. od konce
ve směru přidání, vždy navlékejte perličku
stejné barvy. Nenechte R v první a třetí řadě
se zkroutit. Zachovejte napětí vlasce,
aby nevznikly mezery.

Krok 4:
Vraťte se zpět a peyotovým stehem
navlékněte 1x R11, 1x R11, 1x R8, 2x R11,
1x R6, 2x R11 a 1x R8.

Krok 7:
Přidání šesté řady:
Vraťte se zpět a peyotovým stehem
navlékněte 1x R11, 1x R11, 1x R8, 2x R11,
1x R6, 2x R11, a 1x R8. Vlasec držte napnutý.

Doporučení, aby bola měla vlnitý tvar
(není povinné, ale praktické):
před vytvořením spoje udělejte malý
poloviční uzel na každém konci tvaru –
na obou stranách vlasce.
Napětí vlasce urdržíte tak, že provlékněte
jehlu pod vlascem mezi dvěma R11.
Další doporučení: pokud chcete, aby Vaše
druhá bola zrcadlila první (např. otáčela
se v opačném směru), tak zatlačte bouli
dovnitř než uděláte poloviční uzly.
Krok 9:
Zarovnáním stejných R do kruhu
stáčejte tvar tak, aby se vytvořila kulička.
Navlékněte 1x R11 a provlékněte první
R11 na začátku diagonály - tento R je na
obrázcích zobrazen s tečkovanou čárou.
Poznámka: obr. č. 9 zobrazuje stejný krok
dvakrát. Levý znázorňuje před rolováním,
pravý znázorňuje rolovaný tvar, kde první
a poslední řady jsou proti sobě.

Krok 12:
Navlékněte 1x R11 a protáhněte jehlu skrz
R11 přidaný v kroku 11.
Ujistěte se, že kulička je dobře uzavřena.
Zauzlujte oba konce vlasce – pokud Vám
nevadí uzle na vnější straně.

Hurá! Vaše náušnice Bolas Canastas jsou
hotové! Bavte se perličkami a užijte si Vaši
vyrobenou bižuterii!

Krok 11:
Provlékněte každou perličku na okraji,
jednu po druhé, aby vznikl zipový tvar.
Kličkujte mezi nimi, aby se R správně
srovnaly. Až se dostanete na místo, odkud
vede vlasec ze začátku návleku, provlékněte
jehlu posledním R8, navlékněte 1x R11
a protáhněte jehlu skrz další R11 na úplném
okraji. Vlasec držte napnutý.

Krok 10:
Navlékněte 1x R11 a vraťte se skrz R11,
který jste přidali v kroku 9, a skrz R8 na
okraji pod ním. Vlasec musí být napnutý,
aby nevznikly mezery mezi R. Budete to
možná muset zkusit několikrát, než se Vám
to povede.

Náušnice vyrobíte přidáním malé smyčky
z R11 na horní části kuličky a přidáním
náušnicového háčku. Na spodní stranu
můžete přidat libovolnou špičatou perli
nebo ketlovací nýt s 1x R11 , 1x R8 a 1x
FPB5. Na druhé náušnici pak přidejte
perličky v opačném pořadí.
Pomocí ketlovacích kleští udělejte smyčku
a přidejte kovodíl na náušnici.

Krok 13:
Pěkně dokončete vnější kraje otvorů
přidáním R11 nebo R13 mezi R11 na obou
stranách kuličky. Zde byly přidány R13.
Udělej druhou kuličku.

