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Preciosa Ornela vám představuje perličky 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

S VŮNÍ LEVANDULE
PERLIČKOVÉ LEVANDULOVÉ SNÍTKY

PRECIOSA Twin™ Seed Beads
ART No. 321 96 001
ART No. 321 97 001, mat

PRECIOSA Twin™ Pressed Beads
ART No. 117 01 323
ART No. 118 01 323, návlek

PRECIOSA Solo™ Pressed Beads
ART No. 117 01 332
ART No. 118 01 332, návlek
 
Velikost: 2,5 x 5 mm

Cca ks/kg: 18900

Vítejte do světa nekonečných možností!

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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PERLIČKOVÉ LEVANDULOVÉ SNÍTKY PERLIČKOVÉ LEVANDULOVÉ SNÍTKY

S VŮNÍ LEVANDULE S VŮNÍ LEVANDULE

2. krok:
Z drátu oddělíme asi 22 cm, na jednom konci 
vytvoříme ketlovacími kleštěmi očko. Na drát 
navlékneme první perličkový kvítek, dále 
navlékneme 1 – 6 ks R v zelené barvě. Celkem 
navlékneme na drát asi 10 ks perličkových 
kvítků prostřídaných rokajlem. Na zbývající část
drátu navlékneme zelený rokajl a vytvoříme 
stonek asi 11 – 13 cm dlouhý. 

3. krok:
Koncové R přilepíme k drátu a zpevníme tím 
celý perličkový návlek. Zbývající drát podle 
potřeby zkrátíme štípacími kleštěmi.

4. krok:
Do očka na vrcholu snítky můžeme před 
dovřením provléknout stužku nebo šňůrku 
a uvážeme mašličku. Oba konce stuhy 
sestřihneme šikmo proti sobě. Sestřižené 
okraje zatavíme.

rovný drát o průměru 0,8 mm stříbrný, pevnější 
stužka nebo sutaška, tenká šicí jehla, nůžky, 
ketlovací kleště, štípací kleště, ploché kleště 
(na zploštění začátku vlasce), silonový vlasec 
0,20 mm, lepidlo na nesavé povrchy

Obtížnost: 

Postup:

Aby levandulové snítky vypadaly přirozeně, 
střídáme při tvorbě jednotlivých kvítků počet 
perlí nebo perliček, stejně tak postupujeme 
s množstvím rokajlu, který navlékáme na drát 
mezi jednotlivá kvítka.

1. krok:
Vytvoříme jednotlivá levandulová kvítka. 
Navlékáme 4 – 6 ks S nebo T. Na vlasci 
navléknuté perle nebo perličky provlékneme 
ještě jednou, utáhneme do kroužku a konce 
vlasce svážeme dvěma uzly. Konce vlasce 
vtáhneme do okolních dírek a odstřihneme.

PRECIOSA ORNELA představuje dalšího člena 
rodiny tradičních českých perlí a perliček, 
mačkanou perli PRECIOSA Solo™. Podobnost 
perliček PRECIOSA Twin™ a perlí PRECIOSA 
Solo™ s levandulovými květy přímo vybízí 
k vytvoření perličkových levandulových snítek.
Pokud jste ještě neměli příležitost vyzkoušet 
si možnosti této oválné jednodírkové mačkané 
perle, nabízíme vám velmi jednoduchý návod 
na vytvoření oblíbené levandulové dekorace. 
Podobnost perliček PRECIOSA Twin™ a perlí 
PRECIOSA Solo™ s levandulovými květy přímo 
vybízí k vytvoření perličkových levandulových 
snítek. Tento námět pak můžete velmi snadno 
využít i v jiných barevných kombinacích. Široký 
sortiment barevného zušlechtění, tentokrát 
zejména v sytém provedení, vám umožní 
uplatnit svoji kreativitu a vytvořit si vlastní 
barevnou kombinaci. Přejeme vám mnoho 
tvůrčích nápadů při práci s novou doplňkovou 
jednodírovou perlí PRECIOSA Solo™ 
i s ostatními druhy českých perliček :o).
Vítejte do našeho světa nekonečných možností!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 03123; 2,5 x 5 mm 
(cca 50 ks na jednu snítku)

PRECIOSA Solo ™ (S)
117 01 323; 23030; 2,5 x 5 mm 
(cca 50 ks na jednu snítku)

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 37356; 11024; 9/0 – 8/0 
(cca 100 ks na jednu snítku)


