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OBLÁZEK V ZAJETÍ PERLIČEK 
NÁRAMKY Z PERLÍ A FARFALLÍ

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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NÁRAMKY Z PERLÍ A FARFALLÍ NÁRAMKY Z PERLÍ A FARFALLÍ

OBLÁZEK V ZAJETÍ PERLIČEK OBLÁZEK V ZAJETÍ PERLIČEK 

Navlékneme na něj 7 - 9 cm F. Očko drátu 
navlékneme na pevný drát, přisuneme 
k němu PB. Vše pečlivě přidržíme a obtočíme 
drát. Ukončíme očkem. Upravíme očka, 
přimáčkneme je k PB. Takto postupujeme 
devětkrát. Vznikne nám pokaždé jiné otočení. 
Připravíme si návlek ze čtyř pramenů opelonu. 
Navlékáme PB i s okolními očky drátu. Velikost 
uzlu při svázání opelonu přizpůsobíme velikosti 
dírky v PB. Přebytek odstřihneme a zatáhneme 
do PB.

Obtáčení na silnější váleček (pero, fix).
Obvod válečku volíme podle velikosti perle. 
Na krystalovou PB vybereme menší obvod 
(propisku). Na obtáčeném drátě vytvoříme očko. 
Navlékneme 6 cm F. Necháme asi 
0,50 cm volného drátu a vytvoříme druhé 
očko. Obtočíme kolem válečku. Srovnáme 
drátěná očka. Navlékneme je i s PB na pevný 
drát a očka domáčkneme. Nyní to zopakujeme 
jedenáckrát. Obtáčení se budou opět lišit. 
PB i s drátěným obtočením navlékáme na čtyři 
prameny opelonu a dvojitý uzel přizpůsobíme 
velikosti perle. 

PRECIOSA Farfalle™ (F)
321 90 001; 2 × 4 mm; 
03050 (cca 120 ks)
02134 (cca 120 ks)
38258 (cca 90 ks) stříbrný 

drát o síle 0,80 mm

nůžky, štípací kleště, ketlovací kleště, pravítko, 
dlouhý váleček (slouží k obtáčení drátu, psací 
náčiní - propisky, fix), pružné vlákno (opelon, 
Elastomer, Lycra, kulatá gumička), jehla (tenká, 
malé očko), pevný drát (navléknutelný do 
otvoru perle)

Obtížnost: 

Postup:

Drát můžeme obtáčet na perli dvěma způsoby, 
přímo na perli nebo předem na silnější váleček 
a poté ho na perli navléknout. 

Obtáčení drátu přímo na perli.
Na drátě si pomocí ketlovacích kleští vytvoříme 
očko. 

Preciosa Ornela představuje náramky z nové 
velikosti oblíbené mačkané perle ve tvaru 
oblázku doplněné drátěnými spirálami 
s perličkami PRECIOSA Fafalle™.
Několika sezónami ověřená obliba fantazijního 
tvaru mačkané perle přesvědčila výrobce 
k doplnění nabídky o další velikost. V sortimentu 
perlí ve tvaru oblázku se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads tedy 
můžete současné době vybírat z velikostí 
26 x 22 mm, 22 x 18 mm a nově i 18 x 15 mm. 
Postup velikostí rozšiřuje dosavadní možnosti 
uplatnění a vznik dalších variant a obměn jejich 
použití.
Vyzkoušejte si kombinaci oblíbeného tvaru 
oblázku s unikátními perličkami 
PRECIOSA Farfalle™ v jejich menší velikosti 
2 x 4 mm.
Přejeme vám mnoho inspirace s perlemi 
a perličkami se značkou PRECIOSA Traditional 
Czech Beads :o).

Materiál a pomůcky:

náramek s černými oblázky 

PRECIOSA mačkaná perle
111 91 214; 22 x 18 mm; 
23980 (9 ks)

PRECIOSA Farfalle™
321 90 001; 2 × 4 mm; 
03050 (cca 360 ks)

černý drát o síle 0,80 mm

náramek s krystalovými oblázky

PRECIOSA mačkaná perle (PB)
111 91 214; 18 x 15 mm; 
00030 (11 ks)


