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a svážeme je. V další řadě mezi ně přidáváme 
po 1ks TC. Ve třetí a čtvrté řadě postupujeme 
stejně. V páté řadě přidáme po 2 ks TC, v 
šesté řadě přidáváme po 1 ks do mezery mezi 
dvěma přidanými TC předchozí řady. V sedmé 
řadě přidáváme do mezer po 1 ks TC, Nyní již 
je lepší orientovat se podle nákresu. 
V osmé řadě přidáváme po 1 ks a vytvoříme 
základ výběžku, přidáme 5x po jednom ks. 
Vytvoříme výběžek. Kolem jeho základu 
použijeme ještě 2x TC z každé strany. 
Na stranách nejdříve přidáváme 5x po 1 ks. 
Po vytvoření všech pěti výběžků prokličkujeme 
atlaskami do středu. Přišijeme středový kotlík 
se šatonem. Šijeme protilehlými otvory 
v kotlíku a vlasec zajišťujeme za vlasec mezi 
atlaskami. Pak jej zapošijeme.

6. krok:
Na dlouhý drát umotáme 9 ks „tykadel“ (délky 
cca od 2 do 3 cm). Tykadla motáme jedno vedle 
druhého, aby zakryla pouze jednu půlku květiny. 
Ze spodu u středu jeden konec drátu květinou 
protáhneme. Konce drátu zkroutíme k sobě 
a odskřípneme.

7. krok:
Hvězdu a květinu pomocí tavného lepidla 
přilepíme na vlasovou sponu.
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a vrátíme se. Silon provlékneme 2 ks T a opět 
zajistíme střed. U nejbližšího T provlékneme 
vlasec i druhou dírkou T a pokračujeme 
přidáváním S do mezer mezi jednotlivými 
T. Celkem navlékneme 8x S a vlasec zatím 
ponecháme.

3. krok:
Spojíme k sobě „ježaté“ kroužky. Dráty 
omotáme mezi čípky přes všechny tři kruhy. 
Snažíme se propojit v místech proti sobě 
na kříž. Rozpočítáme si čípky na čtyři díly 
(3-3-3-3). Po spojení všechny dráty zkroutíme 
k sobě a odskřípneme a zamáčkneme konce 
do prázdného středu. Přiložíme vrchní kolečko 
a přišijeme ho. Zachytíme jej za dráty z jedné 
strany a druhou se vracíme do stejného místa. 
Provlékaný vlasec zachycujeme za vlasec mezi 
T. Pro lepší vycentrování přišíváme v místech 
na kříž a opět si pomáháme rozpočítáním čípků 
na čtvrtiny. Potom vlasec zapošijeme.

4. krok:
Vytvoříme 7 ks různě dlouhých „tykadel“. 
Na drát navlékneme 1 ks voskové perle IP, drát 
s navlečenou perlí ohneme v přiměřené délce 
2 – 3 cm a s perlí v místě ohybu otáčíme tak, 
že dráty zkroutíme k sobě. Drát provlékáme 
ze spodu prázdným středem mezi kruhy.

5. krok:
Květina
Na vlasec navlékneme 5x TC (tříkrátky) 

Slabý vázací drát 0,35 mm stříbrný
Spona bílá nebo stříbrná asi 13 cm
Karabina stříbrná, adjustový řetízek stříbrný
Ketlovací jehla 15 mm stříbrná 
(ukončení adjusty) 

Tenká jehla s větším očkem, nůžky, slabší nit 
nebo lanko, zamačkávací rokajl, 
štípací kleště, ploché kleště, tavné lepidlo

Obtížnost:

Postup:

Spona do vlasů
1. krok:
Hvězda
Vytvoříme „ježaté“ kroužky z atlaskových 
čípků B, které klademe na sebe a prošijeme 
k sobě, tak vytvoříme hvězdu. Na dlouhý drát 
navlékáme čípek po čípku. Navlékáme 1x B 
a 1x R10 a vrátíme se zpět do B. 
To zopakujeme 12x. Konce drátů zkroutíme 
dohromady. Jeden konec oddělíme 
skřípacími kleštěmi a druhý zkrátíme asi na 
10 cm. U dlouhých čípků vytvoříme dva kruhy 
u drobných (3“) pouze jeden.

2. krok:
Vrchní kolečko. 
Navlékneme a svážeme 8x T. Do středu 
přivlékneme kotlík se šatonem, má 4 protilehlé 
dírky do kříže. Provlékneme otvory v kotlíku 
z obou stran. Obtočíme kolem silonu mezi T

Preciosa Ornela vám přináší návod na vytvoření 
originální svatební soupravy, ve které byly 
využity novinkové perle a perličky 
PRECIOSA Twin™ a PRECIOSA Solo™ a velice 
efektní perličky v tzv. saténových barvách, 
kterým se říká „Atlasky“. Svatební perličkovou 
avantgardu doplňuje klasika ve formě bílých 
voskových perlí, bílého rokajlu a šatonů 
v našívacím kotlíku se zušlechtěním AB. 
Jistě okouzlí možnost snadné výroby bílých 
doplňků pro tuto slavnostní 
a nezapomenutelnou příležitost z perlí a perliček 
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.
Přejeme vám mnoho elegantních inspiračních 
námětů při práci s českými perlemi a perličkami 
PRECIOSA.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10)
311 19 001; 10/0; 03050, 36/378 ks

PRECIOSA čípky (B)
351 12 001; 3“ (7 mm); 57205, 12/24 ks
351 12 001; 8,9“ (20 mm); 05051, 24/36 ks
351 12 001; 13,3“ (30 mm); 05051, 12 ks

PRECIOSA Twin™ mačkané perle (T)
117 01 323; 2,5 x 5 mm; 03000, 8/63 ks

PRECIOSA Solo ™ perle (S)
117 01 332; 2,5 x 5 mm; 03000, 8/16 ks

PRECIOSA voskové perle (IP)
131 10 011; 5 mm; 02010/70402, 16/76 ks

PRECIOSA tříkrátky (TC)
361 31 001; 3x 9/0; 05051, 90/360 ks

Kovy: 
7192 5022/01 ss20 00030AB (Crystal AB), 
2/5 ks

provlékání tyčinek

připojení středu

šití středu

střídání zelené  - červené linie
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5. krok:
Na nit navlékáme z každé strany 25x IP. 
Začínáme od karabiny nebo adjuty. Navlékneme 
IP, 10x R10, provlékneme vlasec vrchním 
očkem rokajového řetízku a vrátíme se zpět do 
IP. Provlékneme 2 ks IP a zajistíme dvojitým 
uzlem. Opět provlékneme vlasec 2 ks IP, 
zajistíme jedním uzlem, následně provlékneme 
vlasec ještě několika IP. Můžeme použít i lanko. 
Konce pak zajistíme kovovými zamačkávacími 
rokajly. Adjustový řetízek zakončíme 1 ks IP.

3. krok:
Nejvýše posazená boční květina vypadá stejně 
jako květina u spony, zbývající dvě nemají 
„tykadla“. Na rozdíl od květiny na sponě zde 
tvoří základní řadu 5 ks T. Navlékneme 5x T 
a svážeme do kroužku. Dál postupujeme 
stejně.

4. krok:
Ze spodu spojujeme T u hvězd a květin. 
U hvězd 2 ks T, u koleček směřujících dovnitř 
ke krku, necháváme volné. Další z obou 
stran použijeme ke spojení. U květin jeden T 
směřující ke krku necháme volný. 
Dva přiléhající použijeme k propojení.
Tvoříme řetízek z R10 (03050). Boky koleček 
tvoří 8x R10 (případně 6x R10). V místě 
propojení provlékáme 2 ks R10. Množstvím 
rokajlů řídíme vzdálenost mezi jednotlivými 
fragmenty. Mezi středovou hvězdou a bočními 
květinami jsou 3 ks oček. Mezi bočními 
květinami jsou 2 ks oček. Mezi boční hvězdou 
a květinou 3 ks oček (po 6x R10). Od krajní 
hvězdy a květiny vedeme 3 ks oček k návleku. 
Vrchní očko provlékáme 2x a tvoří ho 20 ks 
R10. Řetízek navlékáme na vlasec a každou 
část zvlášť.

Náhrdelník
1. krok:
Obě hvězdy mají ze spodu přišitá kolečka 
z T. Šijí se stejně jako vrchní, jsou však z T, 
nepoužívají se S. Do středu těchto koleček 
se nic nepřišívá. Přišijeme je ze spodu k ježatým 
kruhům ve stejnou chvíli jako svrchu kolečko 
z S. Snažíme se obě kolečka přišívat křížem 
stejně jako u spony.

2. krok:
„Tykadla“ tvoříme ještě před přišíváním koleček. 
Drát provlékáme mezi dráty od ježatých kruhů. 
Případně si pomůžeme omotáním drátu mezi 
jednotlivými „tykadly“. Menší boční hvězda má 
7 ks „tykadel“, velká středová hvězda má 9 ks 
„tykadel“. Velká hvězda má spodní ježatý kruh 
z největších B13,3“.

připojení středu u náhrdelníku


