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PRECIOSA Twin Roller
PRUŽNÝ NÁRAMEK Z DVOUDÍRKOVÝCH VÁLEČKŮ

Preciosa Ornela vám představuje PRECIOSA Twin Roller, 

unikátní českou dvoudírkovou perli.

Číslo artiklu: 111 01 330

Velikosti: 8 mm

 

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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Postup:

1. krok:
Do očka jehly si uvážeme nitěné očko. 
Odstřihneme asi 15 cm slabé nítě (šicí 
krejčovské). Provlékneme očkem jehly. 
Vezmeme oba konce nitě a svážeme je 
jednoduchým uzlem (přes prst vytvoříme 
smyčku a provlékneme do ní oba konce 
a utáhneme). Do nitěného očka vkládáme 
konec Opelonu. Pružný návlekový materiál 
provléknutý nitěným očkem může snadno 
vyklouznout. Při navlékání jednotlivých perlí 
si jej tedy musíte pohlídat.

2. krok: 
Náramek tvoří řady TR, které se navzájem 
prolínají. Na Opelon navlékneme 6x TR, 
3 ks vyklopíme doprava a ostatní 3 ks doleva. 
Při navlékání dalších řad doplňujeme TR 
do vznikajících mezer. Nad krajními TR 
vytváříme obloučky ze 3 ks R10, Opelon 
s perličkami provlékneme z jedné dírky 
do druhé. Na jedné straně používáme pouze 
žlutý rokajl a na druhé oranžový. Na začátku 
návleku myslíme na zakončení uzlem, který 
potřebujeme vtáhnout do okolních děr. 
Proto začínáme uprostřed náramku návlekem 
asi 3 ks TR. Dále postupujeme standardně 
podle předchozího postupu navlékáním krajních 
obloučků z R10 a doplňováním TR. 
Po navlečení potřebné délky náramku doplníme 
počáteční řadu (zbylé 3 ks). Oba konce 
Opelonu pak svážeme. Mírně utáhneme a 
svážeme dvěma jednoduchými uzly. Velikosti 
uzlů přizpůsobujeme velikosti děr v perlích. 
Konce Opelonu odstřihneme a uzel posuneme 
a ukryjeme do dírky nejbližší perle.

Trend dvoudírkových perlí a perliček pokračuje. 
PRECIOSA ORNELA představuje další z řady 
novinkových perlí pro rok 2013, 
PRECIOSA Twin Roller. Opět si můžete 
vyzkoušet skvělé kombinační možnosti této 
dvoudírkové perle.
Dvoudírkový váleček PRECIOSA Twin Roller 
svými rozměry tvarem skvěle doplňuje 
rozrůstající se řadu nabídky perlí a perliček 
se dvěma dírkami. Možností návleků 
a konstrukcí se zde sami nabízejí a není nic 
snadnějšího, než je vyzkoušet a využít ve svých 
vlastních návrzích.
Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci 
se všemi druhy českých perlí a perliček: o).

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl (R10)
 311 19 001, 10/0, 83110 (57 ks),
 93110 (57 ks)
 
 PRECIOSA Twin Roller (TR)
 111 01 330, 8 mm, 93100, 93120,   
 63150, 33100, 60110, 20040 (114 ks)

pružný návlekový materiál např. Opelon, 
Elastomer, gumička, nůžky, tenká jehla 
s uvázaným nitěným očkem, slabá niť 

Obtížnost: 


