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ČTYŘLÍSTKOVÝ NÁRAMEK  
NÁRAMEK SE STUHOU

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ



název dokumentu: Projekt-naramek-se-stuhou.pdf srpen 2013  ©  preciosa-ornela.com

NÁRAMEK SE STUHOU NÁRAMEK SE STUHOU

ČTYŘLÍSTKOVÝ NÁRAMEK  ČTYŘLÍSTKOVÝ NÁRAMEK 

Takto postupně přišijeme jednotlivé perle. 
Abychom dodrželi pravidelné rozmístění perlí, 
označíme si vpichy špendlíky. Stuhu svážeme 
na mašli. Upravíme konce a okraje jemně 
zatavíme (třeba na el. sporáku).

Náramek se sponou
Jeden okraj stuhy zatavíme. Navlékneme sponu 
na stuhu a asi 1,5 cm od kraje stuhu ohneme 
a přitiskneme k rubu. Ve vzdálenosti cca 1 cm 
od spony stuhu jemně nastehujeme. Stehování 
překryjeme rokajlem. Začínáme u kraje. 
Vlascem projíždíme stuhu nahoru a dolů 
a v obloucích přivlékáme rokajl. U druhého 
okraje se začneme vracet zpět. Tvoříme 
zrcadlově stejné oblouky.
Vyjedeme u počátečního okraje. Všechny vrchní 
rokajly projedeme. Na boku přidáme nové 

56210/43400 (4 ks)
84000/43400 (7 ks)
93160/14415 (2 ks)

PRECIOSA rokajl (R11)
311 19 001; 11/0; 03050 (160 ks)
saténová stuha zlatá, šíře 2,5 cm, délka 30 cm
spona zlatá, šíře 2,5 cm (mosazná, měděná, 
apod.)

- nůžky, nůžky na texil, navlékací tenká jehla,   
  tenká niť na stehování, špendlíky
- ploché kleště (zploštění silonového vlasce)
- silonový vlasec 0,20 mm

Obtížnost: 

Postup:

Vázaný náramek
Do středu stuhy přišijeme první perli. 
Pak na obě strany rozmístíme a přišijeme 
stejný počet perlí (6 ks). Perli přiložíme na 
stuhu tak, aby byla vzdálenost ke krajům na 
obě strany stejná. Těsně za dírkou propíchneme 
stuhu jehlou s vlascem, na rubu přivlékneme 
9x R11. U druhého okraje perle propíchneme 
opět stuhu a snažíme se dodržet stejnou 
vzdálenost vpichů od kraje. Ještě jednou 
provlékneme jehlu s vlascem perlí, vlasec 
svážeme dvěma uzly. Oba konce vtáhneme 
do dírky a na druhé straně perle odstřihneme.

rokajly a projedeme všechny spodní. 
Na druhém boku přidáme stejný počet. Vlasec 
zapošijeme ve vrchních rokajlech 2 až 3 mm 
od obšití stuhy začneme přišívat jednotlivé 
perle. Postupujeme stejně jako u vázaného 
náramku. Po přišití perlí upravíme stejným 
způsobem druhý konec stuhy.

Preciosa Ornela představuje novinkovou 
ploškovanou perli ve tvaru čtyřlístku. Souměrná 
12 mm ohněm leštěná perle díky gravíru ve 
středové protáhlé prohlubni připomíná knoflík 
se dvěma dírkami. V době obliby knoflíků 
a mánie dvoudírkových perlí a perliček může být 
této iluze vtipně využito v bižuterním návleku. 
Oboustranné zbroušení a následné zaleštění 
ploch odhalí čtyřlístek, který výrazně vystupuje 
z nabídky obvyklého povrchového zušlechtění 
perlí se značkou PRECIOSA Traditional Czech 
Beads.
Nabízíme vám návod k výrobě jednoduchého 
romantického náramku. Jednotlivé perle jsou 
rozvrstvené a přišité na saténové stuze, z vnitřní 
strany náramku jsou nitě skryté v navléknuté 
řadě rokajlu.
Přejeme vám mnoho inspirace s perlemi 
a perličkami se značkou PRECIOSA Traditional 
Czech Beads :o).

Materiál a pomůcky:

vázaný náramek 
PRECIOSA ohněm leštěné perle
151 60 150; 12x12 mm; 
56210/43400 (5 ks)
84000/43400 (2 ks)
93160/14415 (6 ks)

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 11/0; 93190 (117 ks)
saténová stuha světle zelená, šíře15 cm, délka 
50 cm

náramek se sponou
PRECIOSA ohněm leštěné perle
151 60 150; 12x12 mm;


