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POMLÁZKA
SPLÉTANÝ TŘÍŘADÝ NÁHRDELNÍK

Preciosa Ornela vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 
331 19 001                                331 29 001

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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V elegantním třířadém náhrdelníku byste 
na první pohled jen těžko hledali spojení 
s předmětem typickým pro české oslavy 
Velikonoc. Technika pletení velikonočních 
pomlázek z čerstvých vrbových proutků je však 
naprosto stejná, jako splétání perličkových 
navlečených šňůr. Výsledkem splétání osmi 
perličkových šňůr je plastický čtverhranný pás. 
Jeho trojnásobné zavěšení do elegantního 
kovodílu s efektním zapínáním umocňuje 
výsledek. S trochou trpělivosti a pečlivosti 
zjistíte, že jde o poměrně jednoduchý postup, 
který navíc můžete aplikovat i na splétání 
různého druhu materiálu.
Přejeme Vám mnoho inspirace při tvoření s 
perličkami PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Rokajl
331 19 001; 10/0; 17140 (hnědá); 25 g 
331 29 001; 10/0; 78141 (světle šedá); 25 g 
331 19 001; 10/0; 07631 (růžová); 25 g
331 39 001; 10/0; 18581 (zlatý mat); 25 g
- pro rychlejší a snadnější návlek můžete použít 
větší množství např. rokajl v sáčcích po 50 g
331 19 001; 8/0; 07631; 6 ks

Kovy: libovolný pokov, ketlovací očkové jehly 
delší, kaplíky, větší třířadé zapínání nebo třířadá 
ramínka s karabinou a adjustou, menší kroužky 
nebo oválky

Textil: nitě střední síly, podobný odstín 
k použitému materiálu (např. šedá, růžová, žlutá, 
hnědá)

jí provlékneme (obr. č. 1). Rokajly stáhneme 
k uzlu. Celý svazek pomocí šňůrky zavěsíme 
tak, abychom mohli jednotlivé řady splétat.
Je vhodné, aby řady byly téměř utažené. 
Proto druhé konce nití omotáme kolem 
malých papírků a zajistíme svorkou. 
Mezi svorkou a rokajlem necháme asi 2 mm 
volné nitě k pohodlnému pletení. Po utažení 
rokajlu, 2 mm mezeru opět obnovíme.

3. krok:
Šňůry si rozdělíme na půl (4 + 4). Obě poloviny 
by měly být stejně řazené, ze čtyř po sobě 
jdoucích barev (např. růžová, šedá, zlatá, hnědá). 
Vezmeme krajní vnější šňůru z jedné půlky 
a vložíme ji shora do středu druhé půlky, mezi 
dvě a dvě. Spodem se vrátíme k původní půlce. 
Šňůru přiložte k vnitřnímu okraji. 
To samé proveďte s druhou půlkou. 
Vezměte krajní vnější šňůru. Vložte do středu 
první půle. Přiložte k vnitřnímu okraji. 
Takto pleťte celou řadu. Začátek vás bude 
zřejmě mírně mást. Kresba se začne objevovat 
asi po 2 cm upletení (obr. č. 2).

 

Pomůcky: nůžky, ketlovací kleště, pravítko, 
svorky 8 ks, malé papírky

Obtížnost:

Postup:

Náhrdelník tvoří 3 řady, každá je splétaná z 8 ks 
navlečených rokajlových šňůr. Použijeme čtyři 
barvy rokajlu. Navlékáme vždy po dvou kusech 
šňůr od jedné barvy na delší dvojitou niť 
s volnými konci. Po zavěšení na krk jsou mezi 
řadami malé odstupy.

1. krok:
Použijeme jednu z technik splétání pomlázek 
z osmi prutů. 
Nejkratší řada  - návlek 50 cm, po upletení 
37 cm (záleží na utažení)
Střední řada  - návlek 56 cm, po upletení 
41,5 cm (záleží na utažení)
Nejdelší řada  - návlek 62 cm, po upletení 
46,6 cm (záleží na utažení)
Koncové 3 cm se z řady po upletení stáhnou. 
Slouží k lepšímu dopletení, manipulaci.

2. krok:
8 šňůr svážeme. Vytvoříme větší uzel.
Z nití utočíme smyčku a všechny konce

4. krok:
Šňůry nedopleteme až do konce. 
Svorky a papírky již překážejí, asi koncové 
3 cm rokajlu stáhneme ze šňůr nespletené. 
Nitě těsně za pletením svážeme stejným uzlem 
jako na začátku. Můžeme si délku řady ještě 
před zauzlováním přeměřit a případně upravit. 
Pod uzly zachytíme očko ketlovací jehly. 
Navlékneme kaplík a větší perličku. 
Uketlujeme očko. Očko zavěsíme na záponku 
nebo můžeme mezi ně vložit ještě kroužek 
nebo oválek.
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4 a 4 pruty

a) pletení z leva

a) pletení z prava

b) pletení z leva

b) pletení z prava
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