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ZARÁMOVANÉ PERLE 
NÁHRDELNÍK Z PLOŠKOVANÝCH PERLÍ

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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perle a navlékneme perličky na druhou půlku. 
Vlasce svážeme. Projedeme perličky na jedné 
půlce, nad dírkou do mezery přidáme jednu 
perličku. Projedeme druhou půlku perliček 
a opět nad dírkou přidáme jednu perličku. 
Provlékneme pár dalších perliček a můžeme 
pokračovat v obšívání.

Základem obšívání je oblouček tvořený třemi 
perličkami. Dál k němu přidáváme po dvou 
perličkách. Navlékneme 3 ks perliček. Vlasec 
zasekneme do mezery za další perličkou 
na objímce. Provlékneme zpět poslední 
navléknutou perličku. Přivlékneme 2 ks perliček. 
Opět vlasec zajistíme v mezeře za další 
perličkou. Vrátíme se zpět k poslední. 
Znovu přivlékáme dvě perličky. Takto 
pokračujeme, dokud celou perli neobšijeme. 
Na posledním obloučku doplňujeme pouze 
jeden rokajl, boční jsou již připraveny. Vlasec 
zapošijeme. Nemusíte využít každou mezeru 
mezi rokajly v objímce. V případě drobných 
rokajlů vedle sebe jednu mezeru vynechte. 
Nebo na rovném místě oválné perle můžete 
jednu mezeru přeskočit. Jednotlivé fragmenty 
sešijeme. Svážeme vždy dva a dva krajní rokajly 
z přilehlých perličkových lemů. Nejvíce 
využíváme perličky v blízkosti dírek perlí, 
náhrdelník zároveň tvarujeme do oblouku. 
U středových fragmentů můžeme změnit 
pootočení.

9/0; 65021 (96 ks)
10/0; 93195 (112 ks)

PRECIOSA tříkrátky (ThC9)
361 31 001; 9/0;
48035 (240 ks)
95081 (244 ks)
05051 (220 ks) 

větší řetízek použitelný též jako adjustový 
34 cm, měděný
oválek malý měděný
karabinka 12 mm měděná
ketlovací nýt 22 mm měděný

nůžky, ploché kleště, ketlovací kleště, pravítko, 
tenká jehla, silonový vlasec 0,20 mm

Obtížnost: 

Postup:

Budeme obšívat osm perlí. Barvy můžete různě 
kombinovat už při obšívání perlí nebo 
i při sestavování náhrdelníku. Doporučujeme 
nejvýraznější umístit do středu a třeba 
je i mírně pootočit.
1. krok: 
Obšívání je velmi jednoduché. Nejdříve 
utvoříme základní objímku po obvodu perle. 
Na jehlu s vlascem navlékneme perli, přidáme 
potřebný počet perliček na jednu polovinu 
perle (dle použitého materiálu). 
Jehlu s vlasce provlékneme z druhé strany

2. krok:
U krajních fragmentů přišíváme na vrcholu
malá perličková očka. Předem si připravíme 
řetízek (12 a 20 cm). Navlékneme perličky, 
projedeme krajní rokajl, přidáme další nový 
rokajl a řetízek. Vše projedeme ještě jednou 
a vlasec svážeme. Konce zapošijeme.

3. krok:
Na kratší konec řetízku připevníme pomocí 
oválku karabinku. Na delší konec přiketlujeme 
jednu z perlí .

Rada: Nalepte jeden fragment na prstýnek. 
Nebo vytvořte dva stejné fragmenty. Ušijte 
jim očka a zavěste na náušnicový háček. 
Podobným způsobem může z jedné obšité 
perle vzniknout i brož nebo přívěsek.

PRECIOSA ORNELA představuje novinkové 
ploškované perle se značkou PRECIOSA 
Traditional Czech Beads. Z oválného 
zabroušeného tvaru mačkané perle 
se zajímavou povrchovou modelací, vznikla nová 
perle. Díky oboustranně zaleštěným plochám 
se řadí do sortimentu ohněm leštěných perlí.
Je k dispozici ve velikosti 19 x 10 mm. 
Geometrie ploché kruhové 14 mm mačkané 
perle je striktně rozdělena kolmými prohlubněmi 
pokrytými různými typy povrchového 
zušlechtění. Oboustranným ubroušením 
křížového výstupku a následným doleštěním 
ploch vznikla perle s nádechem gotické historie.
Spojením luxusních ploškovaných perlí obšitých 
unikátními perličkami z atlasového skla můžete 
vytvořit originální náhrdelník nebo i náramek. 
Jednotlivé ploškované a ohněm leštěné perle 
sešijete k sobě za perličkový okraj ve vámi 
určeném pořadí.
Přejeme vám mnoho inspirace s perlemi 
a perličkami se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads :o).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB14)
151 50 150; 14 mm;
93180/43400 (1 ks)
84000/14415 (2 ks)
63130/14415 (2 ks)

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB19)
151 01 337; 19 x 10 mm;
91260/43400 (1 ks)
67713/86800 (1 ks)
93180/86800 (1 ks)
63030/86800 (1 ks)

PRECIOSA dvoukrátky (TC9, TC10)
351 31 001;


