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NÁRAMKY 
Z PLOŠKOVANÝCH PERLÍ
KETLOVANÉ NÁRAMKY

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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KETLOVANÉ NÁRAMKY KETLOVANÉ NÁRAMKY

NÁRAMKY Z PLOŠKOVANÝCH PERLÍNÁRAMKY Z PLOŠKOVANÝCH PERLÍ

ketlovací očkové jehly 32 mm (rhodium, měď, 
platina)

náramek se čtverci

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB14)
151 33 335; 14x14 mm; 
93180/43400 (5 ks)
93210/43400 (5 ks) 
56210/86800 (6 ks) 
23980/14415 (4 ks)

PRECIOSA rokajl (R8)
311 19 001; 8/0; 03050 (312 ks)

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4)
151 19 001; 4 mm; 03050 (4 ks)

ketlovací očkové jehly 42 mm (rhodium, měď, 
platina)

nůžky, ketlovací kleště, ploché kleště (rovnání 
naketlovaných oček), štípací kleště
opelon, jehla (tenká, menší očko) 

Obtížnost: 

Postup: 

náramek s obdélníky 

Patnácti kusy obdélníkových perlí provlékneme 
ketlovací očkové jehly, které uzavřeme stejně 
velkým očkem i na druhé straně perle. Jejich
barvy můžeme různě kombinovat. 
Ketlovací jehla má již základní očko připravené. 
Navlékneme na ni perli a pomocí ketlovacích 
kleští vytvoříme stejné očko i na opačném 
konci za perlí. Hroty kleští se sbíhají, tvoří je 
kužely. 

náramek se čtverci

Naketlujeme dvacet kusů čtvercových perlí 
s návlekem 8x R8. Na ketlovací jehlu se 
základním očkem navlékneme perli a rokajl. 
Na opačné straně vytvoříme stejně velké 
očko ve stejné rovině. Barvy perlí mohou 
být prostřídané . Vedle sebe leží deset 
čtverců a mezi nimi je vložená rokajlová část 
z protilehlého čtverce. Protilehlé čtverce 
jsou vůči sobě posunuté o jednu polovinu. 
Navlékáme je na dvojitý opelon střídavě očko 
u čtverce a u rokajlu. Mezi ně vkládáme 4x R8. 
Na konec navlečeme 2x FPB4, místo rokajlů. 
Opelon svážeme dvojitým uzlem, zastřihneme 
a vtáhneme do dírek FPB4. To zopakujeme 
i na druhé straně náramku.

PRECIOSA ORNELA představuje novinkové 
ploškované perle se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads. Obdélník 
s rozměrem 20x12 mm s oblými ustupujícími 
protilehlými hranami je vhodný pro zbroušení 
díky středové, na koso umístěné prohlubni. 
Ta zejména pak dává vyniknout danému typu 
představeného povrchového zušlechtění. 
Nabízíme vám návod k výrobě originálních 
a konstrukčně zajímavých náramků. Jednotlivé 
ploškované a ohněm leštěné perle tvoří spolu 
s rokajlem konstrukci propojenou pružným 
návlekem. Mačkaná perle ve tvaru čtverce 
s rozměrem 14x14 mm je přímo předurčena 
k zušlechtění svých ploch zbroušením 
a zaleštěním. Dokonalost jejich lesku 
je umocněna kontrastem ledabyle umístěného 
středového čtvercového gravíru zvýrazněného 
travertinovým dekorem. 
Přejeme vám mnoho inspirace s perlemi 
a perličkami se značkou PRECIOSA Traditional 
Czech Beads :o).

Materiál a pomůcky:

náramek s obdélníky 

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB20)
151 01 338; 20x12 mm; 
56210/43400 (4 ks)
84000/43400 (4 ks)
93210/86800 (4 ks)
07724/86800 (3 ks)

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4)
151 19 001; 4 mm; 23980 (4 ks) 

PRECIOSA rokajl (R9)
311 19 001; 9/0; 23980 (200 ks) 

Vybereme místo, které velikostně odpovídá 
základnímu očku. Tam konec drátku uchopíme 
a obtočíme kolem hrotu (obr. č. 1). Obě očka 
mají být v jedné rovině, ve stejném natočení. 
Můžeme je dorovnat plochými kleštěmi. Pokud 
je ketlovací jehla příliš dlouhá, odskřípneme ji 
štípacími kleštěmi. Naketlovaná očka a mezi 
nimi vždy 7 ks R9 navlékáme na dvojitý opelon 
(dvě vlákna opelonu). V poslední mezeře 
navlékneme 1x R9, 2x FPB4 a znovu 1x R9. 
FPB4 slouží k uschování dvojitého uzlu 
(obr. č. 2). Jeho velikost přizpůsobujeme 
velikosti dírky v perli. Přebytečný opelon 
odstřihneme asi 2  - 3 mm od uzlu. 
Uzel vtáhneme do perle. Na obou stranách 
náramku postupujeme stejně.
1.

2.


