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PERLIČKOVÁ VÁNOČNÍ KRAJKA

	 		 PRECIOSA TwinTM více možností
	 Číslo artiklu a velikost:

 PRECIOSA TwinTM perličky PRECIOSA TwinTM mačkané perle

 321 96 001   117 01 323

 321 97 001, mat   2,5 x 5 mm

 2,5 x 5 mm   
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3. Nyní budeme spojovat jednotlivá ramena 
a navlékneme základ celé síťky na kouličku. 
Vlasec provlékneme druhou dírkou jednoho 
z koncových T, dále navlékáme střídavě 4x 
R, další koncové T, 5x R a toto zopakujeme 
celkem 5x. Než tento kroužek spojíme, 
provlékneme jím krček skleněné koule a celou 
síťku rozprostřeme po povrchu koule. Návlek 
spojovacího kroužku provlékneme stejným 
směrem ještě jednou, pevně utáhneme
a zakončíme svázáním obou konců vlasce, 
které pak protáhneme nejbližšími dírkami 
perliček a odstřihneme (obr. č. 3).

4. V této fázi budeme vyplňovat prostor 
kroužky mezi jednotlivými rameny síťky již 
přímo na kouličce. Začínáme u prvního horního 
T, provlékneme vlasec jeho druhou dírkou 
směrem nahoru, navlékneme 12x R, vlasec 
provlékneme druhou dírkou protilehlého T 
směrem dolů, dále postupujeme podle nákresu 
(obr. č. 4), kde je naznačen směr návleku i počet 
jednotlivých perliček. Celkem vytvoříme
5 kroužků.

PRECIOSA Twin™, dvoudírková perlička 
se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads, 
přináší mnohem více možností a kreativity při 
tvůrčí práci s českými perličkami. Vyzkoušejte
si jeho využití při přípravě vánoční dekorace.
V tomto návodu vás krok za krokem provedeme 
výrobou vánoční perličkové krajky na skleněné 
kouličce. Přejeme vám veselé vánoční 
perličkování s Twinem :o).

Materiál a pomůcky:

	 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm
	
 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 10/0; 9/0
	
	 voskové perle 
 131 19 001; 14 mm; 8 mm

vlasec 0,25 mm, kroužek, očková jehla a nýt, 
ketlovací kleště, nůžky, pravítko, skleněná 
vánoční koule 8 cm

Postup:
1. Výrobu síťky zahájíme od středu perličkového 
dekoru, který bude na konec umístěn na spodní 
části koule. Navlékneme 10x T a vytvoříme 
zpevněnou kytičku tak, že vlasec protáhneme 
navlečenými T ve stejném směru ještě jednou, 
dobře utáhneme a zajistíme jedním uzlem (obr. 
č. 1a). Z rokajlu vytvoříme očko pro zavěšení

přívěsku z voskových perlí. Navlékneme 8x R 
a vlasec provlékneme ještě jednou druhým R, 
přidáme 1x R a dobře utáhneme.
Vlasec provlékneme mezi protilehlými Twiny
ze základní kytičky, pak provlékneme vlasec 
ještě jednou všemi R z tohoto závěsného očka, 
dobře utáhneme a zajistíme svázáním obou 
konců vlasce, které pak protáhneme nejbližšími 
dírkami perliček a odstřihneme (obr. č. 1b).

2. Ze základní kytičky vyvedeme deset ramen, 
kterými vytvoříme dělící linky dekoru směrem 
k vrchní části koule. Vlasec provlékneme 
druhou dírkou T, navlékneme 14x R, 1x T, 3x 
R, 1x T, 4x R, 1x T, 5x R, 1x T, 7x R, 1x T, 7x 
R, 1x T, 5x R, 1x T, 4x R, 1x T, 3x R, 1x T, 10x 
R, 1x T, 3x R. Odpočítáme 3 ks R za posledním 
T a vlasec provlékneme tímto perličkovým 
návlekem, vynecháme první 3 ks R u základní 
kytičky, utáhneme celé toto rameno, přidáme 
3x R a konec vlasce provlékneme druhou 
dírkou dalšího T ze základní kytičky a celý tento 
postup zopakujeme v jednom směru celkem 
5x, pak totéž zopakujeme v opačné směru také 
5x, jen musíme u prvního návleku začít pouze 
se 13 ks R a v poslední zakončit přidáním 
pouze 2 ks R. Tím máme dokončených všech 
10 ramen, dobře utáhneme a zakončíme 
svázáním obou konců vlasce, které pak 
protáhneme nejbližšími dírkami perliček
a odstřihneme (obr. č. 2).

5. Postup druhého návleku je popsán na obr.
č. 5, kde je také naznačen směr návleku
i počet jednotlivých perliček. Začínáme od 
druhého T odshora a končíme na protilehlém 
předposledním odspoda, celkem vytvoříme
4 kroužky.

6. Perličkovou krajkou jsme pokryli celou 
kouličku, nyní zbývá vyrobit přívěsek
z voskových perlí. Nýt provlékneme voskovou 
kuličkou 8 mm, vytvoříme ketlovací očko, které 
spojíme s očkovou jehlou. Na ni navlékneme 
další voskovou kuličku 14 mm a opět vytvoříme 
ketlovací očko. Kovovým kroužkem spojíme 
tyto dvě perle s perličkovým očkem na spodní 
části vánoční ozdoby. Tím máme ozdobu 
kompletní. Zavěsíme ji pomocí stužky nebo 
drátěného háčku.
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