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Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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3. krok:
Navlékneme okrajové S. Mezi FPB jsou 
nepoužité dírky. Vlasec jednou z nich 
provlékneme a navlékneme S, provlékneme 
druhou dírkou na opačné straně perle. 
Takto překryjeme čtyři FPB. Přeskočíme 
spodem dvě FPB a doplníme zbylá S.
Mezi tato S umístíme 8x 2 ks S.
Vlasec provlékneme na rub sítka a silon 
svážeme a odstřihneme.

4. krok:
Pomocí tavné pistolky obšité sítko přilepíme 
k prstýnku.

2. krok:
Začneme na střed sítka doplňovat mačkané 
perle PRECIOSA Solo™. Navlékneme je nad 
čtyři dírky (vedle středové) a nad osm dírek, 
nad kterými jsou již spodní rokajly 
od obvodových perlí FPB. Vlasec provlékneme 
dírkou sítka, navlékneme 1x S a vrátíme se zpět 
do dírky (případně rokajlu a dírky). 
Můžeme opět svázat oba silony na rubu sítka.

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

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Vlasec připevníme k sítku (uzle uvážeme 
z rubu). Na 8 vnitřních dírek na kovovém sítku 
nepravidelně našijeme dvě barvy perlí FPB. 
Po obou stranách perlí umístíme rokajl R10. 
Vlasec provlékneme dírkou sítka a navlékneme 
1x R10, 1x FPB, 1x R10, vlasec provlékneme 
zpět stejnou cestou i skrz dírku v sítku. 
Takto budeme postupovat 8x po obvodu sítka. 
Navlečené perle zpevníme. Provlékneme perli 
a vrchní rokajl a vrátíme se vlascem zpět skrz 
perli a návlek dobře utáhneme a narovnáme. 
Takto provlékneme po obvodu ještě jednou 
všechny perle i perličky. Návlek ukončíme 
pevným uzlem ze spodní strany sítka.

Originální perličkový a perlový prsten je tvořen 
dalším členem rodiny tradičních českých perlí 
a perliček, mačkanou perlí PRECIOSA Solo™. 
Představujeme vám jednoduchý návod 
na ozdobu vašich rukou, která vás nejen krásně 
ozdobí, ale i jarně naladí.
Přejeme vám mnoho jarních doteků inspirací 
při tvorbě s našimi perlemi a perličkami: o).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Solo™ (S)
117 01 332; 2,5 x 5mm, 23030 (36 ks)

PRECIOSA ploškovaná perle (FPB)
151 29 110; 11 x 8 mm, 93400/86800, 
73020/86800 (8 ks)

PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0, 23020 (16 ks) 

nebo
PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0, 23040 (16 ks) 

Kovy: - sítko 16 mm s pravidelně rozmístěnými 
dírkami s povrchovou úpravou platina,
s 8 dírkami po obvodu
         - prsten s větším kotlíkem 
(kolečko s průměrem více jak 16 mm)

1.

začátek a konec u propojování mandliček

návlek na rubu (spodní strana sítka)

návlek na vrchní části

3.

konec

návlek perliček Preciosa Solo ležících nad mandličkami
(začínáme modrou linii)

dovlečení zbylých perliček Preciosa Solo (po 2 kusech)

* přerušovaná čára = návlek na rubu

2.

Místa pro návlek perliček Preciosa Solo
( díra, díra + rokajl )

boční pohled

2.

Místa pro návlek perliček Preciosa Solo
( díra, díra + rokajl )

boční pohled


