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DRAHOCENNÉ 
DĚDICTVÍ
NÁRAMEK Z PERLIČKY PRECIOSA TwinTM

	 		 PRECIOSA TwinTM více možností
	

	 Číslo artiklu: 321 96 001

 321 97 001, mat

 Velikost: 2,5 x 5 mm
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NÁRAMEK Z PERLIČKY PRECIOSA TwinTM NÁRAMEK Z PERLIČKY PRECIOSA TwinTM

DRAHOCENNÉ DĚDICTVÍDRAHOCENNÉ DĚDICTVÍ

tenká navlékací jehla, jemný vlasec 0,20 mm, 
nůžky, ketlovací a ploché kleště, kovodíly (nýty 
a očkové jehly, řetízek, karabinka)

Postup:

Podle detailního nákresu můžete přesně 
použít naznačenou barevnou kombinaci, nebo 
si můžete zvolit barevnost podle vlastního 
návrhu. Náramek, který popisujeme, odpovídá 
standardní délce náramku, která je bez zapínání 
cca 17 cm.

1. krok:
Červené perle PB jednotlivě navlékneme
na očkové jehly (14 ks) a jednu na nýtek
a ketlovacími kleštěmi vytvoříme na druhém 
konci v jedné rovině stejně velká očka. Perli
s nýtkem přiketlujeme k řetízku. Rokajl 6/0
(2 ks) stejným způsobem jako perle 
navlékneme na očkové jehly, kroužky 
na druhém konci pootočíme o 90°. Před 
uzavřením nově vytvořených kroužků 
přiketlujeme k jednomu řetízek zakončený 
červenou perlí a ke druhému karabinku.

2. krok:
Vytvoříme střední část ornamentu náramku.
Na vlasec cca 60 cm dlouhý navlékneme 
perličky tímto způsobem: 3x R11, vlasec 
provlékneme očkem nýtku v rokajlu
s karabinkou, 3x R11. Další návlek zopakujeme 
celkem 4krát: 3x R6, 3x R11, 2x T, 1x R11, 2x 
T, 3x R11, 3x R6, 4x R11, vlasec provlékneme 
očkem červené perle, 4x R11. První řadu 
návleku zakončíme takto: 3x R11, 2x T, 1x 
R11, 2x T, 3x R11, 3x R6, 3x R11, vlasec 
provlékneme očkem nýtku v rokajlu s řetízkem, 
3x R11, vlasec provlékneme posledním R6 
ještě jednou v protisměru. Tím jsme ukončili 
první řadu návleku podle modré linky
v nákresu. Podle červené linky dovlékneme

3. krok:
U krajních částí ornamentu zahájíme návlek 
opět podle modré linky a uzavíráme podle 
červené. Dbáme na přesné navlékání perliček
a červených perlí přesně podle návodu
a nákresu.

Použité perličky se značkou PRECIOSA 
Traditional Czech Beads v barvách vyzrálého 
podzimu zneužívají svých možností a plýtvají 
barevnými odstíny v neuvěřitelně rafinovaných 
kombinacích. Hřejivé barevné kombinace 
prosycené vůněmi a optimistickými náladami 
si dopřávají plné využitelnosti a rozmařilosti. 
Kombinované dekory plné třpytu a lesku 
demonstrují svoji emotivní sílu. Doporučujeme 
barvy: korálová červená, olivově zlatá, skořicově 
hnědá, sytá červená, růžová, meruňková.
Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci
s perličkou PRECIOSA TwinTM i s ostatními 
druhy českých perliček a perlí :o).

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA TwinTM (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm (104 ks)
 38618 krystal s hnědým průtahem
 
 PRECIOSA TwinTM (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm (40 ks)
 59155 zelený iris
 
 PRECIOSA rokajl (R11, R6)
 331 19 001; 11/0 (542 ks); 10110   
 hnědá, 6/0 (104 ks) vakuový dekor
 
 Mačkané perle (PB)
 111 19 806; 5 mm (15 ks); 93200   
 červená

podobným způsobem jednotlivé perličky
a provlékneme druhé dírky Twinu.
Nezapomeneme přidávat další červené perle 
pro krajní ornamenty přesně podle nákresu. 
Po dokončení středního ornamentu návlek 
narovnáme a přiměřeně utáhneme. Zakončíme 
trojitým pevným uzlem, konce vlasce
uschováme do dírek nejbližších perliček
a odstřihneme.


