Luxusní šitý náhrdelník

Blyštivý
obojek

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 10/0

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

Luxusní šitý náhrdelník

Blyštivý obojek
PRECIOSA ohněm leštěné perle mají nespočet variant, tvarů a typů výbrusů.
Díky hladké zatavené dírce se s nimi vyborně pracuje. Velice se hodí k šití v kombinaci
s rokajlem. Chcete-li se blýsknout, zkuste plošně sestavit různé vzory.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA broušené ohněm leštěné perle – Bols (B)
151 19 104; 4 mm;
63020/91434 modrá-bronz; 572 ks

2. krok:
2. řada tvoří „trojúhelníky“ ze 3 ks B
prostřídaných 1 ks R propojených s 1. řadou.
Navlékněte první půlku (červená linie).
Doplňte a prošijte druhou půlku (modrá linie).

7. krok:
Nejdříve ušijte špičku na jedné půlce.
Postupně se budou řady zkracovat.

11. krok:
Naketlujte 39 ks P. K vytvoření očka
potřebujete 8 – 10 mm volného drátu.
Konec drátu obtočte kolem hrotu kulatých
kleští. Vyrovnejte nad střed dírky P.

PRECIOSA broušené ohněm leštěné perle – Pear (P)
151 55 001; 7 x 5 mm;
00030/15695 bronz; 39 ks
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0;
59142 bronz; 970 ks

tam

- ketlovací nýt 15 mm; kroužky 5 nebo 6 mm;
ramínka s lichým počtem ok (např. šíře 2,8 cm
a 7 ok); karabinka; adjustový řetízek

zpět

3. krok:
Ve 3. řadě nejdříve vytvořte kroužek z 6 ks
R. Poté pokračujte podobně jako v 1. řadě.

tam

12. krok:
Připojte P kovovým kroužkem ke spodním
rokajlovým kroužkům.

zpět
společné perle

8. krok:
Šijte špičku u druhé půlky a zároveň ji
přišívejte k první půlce. Okrajové B a R jsou
společné.
- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky;
kulaté kleště; ploché kleště

tam

zpět

4. krok:
Střídejte postup jako v 2. a 3. řadě.

9. krok:
Na konce půlek připojte pomocí kroužků
ramínka.

Obtížnost:
Technika: pravoúhlý steh
Postup:
1. krok:
1. řada se skládá ze čtyř kroužků z 6 ks R
střídaných 4 ks B. Navlékněte první půlku
(červená linie). Doplňte a prošijte druhou půlku
(modrá linie).

tam

zpět

5. krok:
Na jedné půlce náhrdelníku se kompletně
1. řada opakuje 17x a 2. řada 16x.
6. krok:
Obě půlky mají společný krajní kroužek z R
v „údolí“ náhrdelníku.

10. krok:
K ramínkům připojte karabinku a 20 cm
adjustového řetízku.

Způsob šití náhrdelníku Vás může
inspirovat k vytvoření náušnic, kabelky
nebo lemu šatů.

