
6. krok:
Chceme-li srdíčko zavěsit či dozdobit, 
ušijeme na výběžku nebo prohlubni malé 
očko z rokajlu na dvakrát protaženém 
vlasci. Připevníme řetízek nebo mašličku.
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P E R L I Č K O V Ý  P Ř Í V Ě S E K

Srdce
 pro Tebe 

 

PRECIOSA rokajl
  331 29 001; 10/0; 8/0



2. krok:
Začínáme od středu. 
Šijeme pásek od prohlubně ke špičce. 
Pokračujeme v šití pravé půlky, řadu po řadě 
(obr. č. 2 a, b, c, d, e). 

3. krok:
Poté se vrátíme až ke středovému pásku k jeho 
horní části. Pokračujeme v šití levé půlky, řadu 
po řadě (obr. č. 3 a, b, c, d).

Srdce pro Tebe

P E R L I Č K O V Ý  P Ř Í V Ě S E K

Den svatého Valentýna je dalším anglosaským svátkem, který se slaví i u nás.
Využijte příležitosti a potěšte malým dárkem toho, koho máte rádi. Vlastnoručně vyrobený 

dárek bývá opravdovým dárkem od srdce. Srdíčka podle našeho návodu mohou být přívěskem, 
klíčenkou nebo talismanem, zkrátka maličkostí, která má vašim blízkým připomenout, 

že Vám na nich záleží. Využijte široké nabídky tvarů, velikostí a barev perlí a perliček 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM. Můžete zkombinovat i více tónů a vytvořit vzor 

či barevný mix. Srdíčko tak bude opravdu originální.
Mnoho úspěchů a inspirace při perličkovém tvoření Vám přeje Preciosa Ornela.

4. krok:
Ušité části k sobě sešijeme. 
V některých částech používáme také pravoúhlý 
steh, jinde vlasce pouze křížíme a přejíždíme 
od jedné části k druhé (obr. č. 4 a, b).

5. krok:
Nyní dutinu, vnitřní část vyplníme spřádanou 
nebo surovou vlnou v potřebném odstínu. 
Sešijeme otvor v prohlubni srdce, všijeme 
do něj 3 ks perlí. Kombinujeme čtvercový 
a pravoúhlý steh (obr. č. 5).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
331 29 001; 10/0; 97090; 148 ks
331 29 001; 8/0; 97090; 74 ks

nebo

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 3 mm; 90100; 148 ks
151 19 001; 4 mm; 90100; 74 ks

spřádaná nebo surová vlna k vyplnění srdíček

nůžky, tenká delší jehla, silonový vlasec 
0,20 mm, ploché kleště (zploštění začátku 
vlasce)
 

Obtížnost: 

Technika: šití (pravoúhlý a čtvercový steh )

Postup:

1. krok:
Ušijeme dvě části, přední a zadní, 
a ty sešijeme k sobě. Potřebujeme dvě 
velikosti perlí, u rokajlu ob jednu velikost 
(10/0 a 8/0; 9/0 a 7/0) (obr. č. 1a), 

u mačkaných a ohněm leštěných perlí dvě 
po sobě jdoucí velikost (obr. č. 1b).

K šití používáme pravoúhlý steh. Snažíme se, 
aby opravdu dírky v perlích svíraly navzájem 
pravý úhel. Šijeme po řadách, vytváříme 
od začátku do konce řady vlny z vlasce a perlí 
a ty pak doplňujeme při vracení zpět 
na začátek. Při tomto způsobu šití se dá vlasec 
povolovat či utahovat. Při volném vlasci 
utahujeme ve směru návleku až k jehle. 
V opačném případě vlasec povolujeme od jehly 
ve směru návleku. 
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