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Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

PERLIČKOVÁ MLÁĎÁTKA
JARní InsPIRAcE

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ

6. krok: 
stejným způsobem vytvoříme i křidélko 
na druhé straně těla. Vlasec přiměřeně 
dotáhneme a svážeme pevně s druhým 
koncem vlasce. Oba pak provlékneme skrz 
dírku perle a zbytek odstřihneme. 
Hlavu s tělem spojíme tavným lepidlem.

4. krok: 
Po obšití kuličky provlékneme jeden návlek 
ještě jednou cca 5 ks perliček od kraje 
přivlékneme 1x R6 ve žluté barvě, vynecháme 
2 ks perliček a provlékneme vlasec skrz 
již navlečené perličky. To samé zopakujeme 
asi o 5 až 7 návleků dál. Tím vzniknou nohy. 

5. krok: 
Křidélka vytvoříme podobným způsobem. 
Vlasec provlékneme asi čtyři řady návleku 
od nožiček a v místě 7. perličky odspodu 
přidáme 10x R10. Devátým R10 vlasec 
provlékneme v opačném směru ještě jednou 
a přidáme 8x R10 a vlasec provlékneme stejnou 
navléknutou řadou v jaké jsme začali přidávat 
perličky v místě 5. perličky shora.
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2. krok:
Z menší obšité kuličky vytvoříme hlavičku. 
Po dokonalém obšití kuličky navlékneme 
1x S a vlasec provlékneme zpět dírkou kuličky. 
na druhé straně navlékneme 1x R6 a ještě 
jednou provlékneme vlasec dírkou kuličky 
a skrz S a opět skrz dírku kuličky, utáhneme 
a svážeme pevným uzlem s druhým koncem 
vlasce. Vlasec dále provlékneme jedním 
perličkovým návlekem cca tři perličky před 
zobáčkem ze S na vlasec navlékneme 1x R8 
v černé barvě a vedlejším návlekem se vrátíme 
zpět. stejným způsobem vytvoříme oko na 
druhé strany hlavičky vlasec opět dotáhneme 
a svážeme s druhým koncem a oba konce 
vtáhneme do dírky obšité kuličky a zbývající 
vlasec odstřihneme.

3. krok: 
Tělo vytvoříme obšitím větší kuličky. 
Postupujeme stejným způsobem, tentokráte 
podle nákresu č. 2.

mačkanou perli spike (S), která se stane
zobáčkem. Drát s navlečeným S překřížíme
a perlí několikrát otočíme. Jeden konec drátu 
provlékneme perličkovým klubíčkem v místě 
zobáčku a protáhneme ven v místě jednoho 
očka. navlékneme 1x R8 v černé barvě. 
Drát provlékneme skrz perličkové klubíčko 
a vyjedeme v místě druhého očka. navlékneme 
opět 1x R8 v černé barvě. Drátem se vrátíme 
k zobáčku vytvořeným perlí S a oba konce drátu 
spojíme a několikrát zkroutíme. Provlékneme 
je skrz vzniklou hlavičku a přebytečné dráty 
uskřípneme.

3. krok:
na 1 m dlouhý drát navlékneme cca 30 cm R6. 
Dále pokračujeme jako u kroku č. 1 při tvorbě 
hlavičky. Obě části spojíme tavným lepidlem.

KUŘÁTKO ŠITÉ
1. krok:
Připravíme si směs stejně velkého rokajlu 
v poměru 1:1:1. Obšíváme kuličku náhodně 
navléknutými perličkami. na vlasec, který 
provlékneme dírkou velké perle, navlékneme 
množství perliček dané podle nákresu 
(obr. č. 1). Začínáme největším množstvím 
(14 ks  - hlavička, 20 ks  - tělo), vlasec svážeme 
a dobře dotáhneme dvojitým uzlem, dál 
postupujeme navlékáním menšího množství 
a postupně se snažíme zaplnit povrch kuličky.

vázací drát 0,33 mm zlatý, lepidlo, tavná lepící 
pistole, tenká navlékací jehla, jemný vlasec 
0,20 mm, nůžky, štípací kleště a ploché kleště 
(na zploštění začátku vlasce).

Obtížnost:

Postup:

KUŘÁTKO DRÁTĚnÉ
1. krok:
Jako první vytvoříme hlavičku. Připravíme si 
drát dlouhý 1 m a navlékneme na něj asi 
36 cm R10. Začátek návleku zajistíme zpětným 
provlečením drátu v jednom krajním rokajlu. 
Drát s navlečenými perličkami smotáme 
do klubíčka, které zpevníme a zajistíme 
provlečením zbývajícího volného drátu.
Při provlékání drátu skrz perličkové klubíčko 
můžeme případně ještě výsledný tvar vylepšit 
přidáním dalších R.

2. krok:
na nový drát dlouhý cca 30 cm navlékneme

Preciosa Ornela slaví svátky jara s českými 
perličkami PREcIOsA Traditional czech Beads. 
K symbolům jarních svátků neodmyslitelně patří 
kuřátka, kachňátka i housátka. Preciosa Ornela 
pro vás připravila poměrně jednoduchý návod 
na vytvoření perličkových jarních mláďátek. 
Výběr sytých barev i výslednou velikost můžete 
přizpůsobit vlastním potřebám. Budete jistě 
překvapeni snadným postupem a zaručeným 
úspěchem přípravy perličkových jarních 
dekorací. Základním tvůrčím materiálem 
pro vznik jarně-velikonoční dekorace 
je PREcIOsA rokajl ve výrazně žluté, bílé 
a kovově šedé, zobáčky nahrazuje novinková 
perle sPIKE v nejmenší velikosti.
PREcIOsA ORnELA vám přeje veselé jarní 
korálkování s českými perličkami 
PREcIOsA Traditional czech Beads: o).

Materiál a pomůcky:

PREcIOsA rokajl (R) 
331 19 001; 10/0; 8/0; 6/0; 83130; 48049; 
23980; 02253

sPIKE (S) 111 01 321; 5/10 mm; 93200

Kulička – dřevěná, skleněná nebo plastová, 
velikost 15 mm, 20 mm

MALÁ KULIČKA

ČÍSLA = POČET KUSŮ
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VELKÁ KULIČKA

ČÍSLA = POČET KUSŮ
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