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a uvážeme větší uzel (dva uzle na sobě), dále
postupujeme od středu po obou stranách 
k běžné šířce výrobku, dvě nitě osnovy u dvou 
po sobě jdoucích řad svazujeme dvěma nebo 
třemi uzly s tím, že na nit osnovy od delší 
řady přivlékneme po jedné perličce, konce nití 
zatahujeme do perlí, nakonec zůstanou pouze 
krajní nitě osnovy, na které navlékneme rovněž 
jednu perličku, vtáhneme do příslušné řady 
obě nitě, až se uprostřed setkají, svážeme je, 
konce nití zatáhneme do několika dalších perlí 
a odstřihneme, vrátíme se ke kalotám, nitě 
odstřihneme hned za uzlem, obě polokoule 
k sobě přimáčkneme pomocí plochých kleští, 
vytvoříme očko na kalotě, do něj pomocí 
kroužku či oválku připojíme z jedné strany 
karabinku a z druhé řetízek s přiketlovanou 
ozdobnou perlí na konci
b) zapletené osnovy - nitě osnovy na každém 
konci u špičky se svážou do uzle, rozdělí se 
do tří pramenů a spletou do copu, délka dle 
vázání mašle.
c) zakončení vhodným kovodílem - nitě osnovy 
tkaného výrobku s rovnými řadami na začátku 
i na konci svážeme pevnými uzly po dvou 
k sobě, nitě  s rezervou asi 1 cm odstřihneme 
a schováme do vhodného kovodílu, ke kterému 
jsme přiketlovali na jedné straně řetízek 
s kuličkou a na druhé straně karabinku.
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Pro jarní inspiraci jsme připravili návod 
na výrobu tkaného náhrdelníku z PRECIOSA
perliček. Podle grafického návrhu můžete dobře 
spočítat jednotlivé barvy perliček pro každou 
řadu (10.) Pomocí čtverečkovaného papíru si 
můžete navrhnout vlastní barevnou kombinaci,
pokročilejší se jistě pustí do vlastního námětu.
Přejeme vám veselé jarní korálkování!
POMŮCKY
- stav (koupený nebo doma vyrobený)
- nůžky
- pravítko (délkový měřící nástroj)
- jehla - tenká delší 
- ketlovací kleště (sesazení zapínání)
- ploché kleště (na zavření kaloty)
MATERIÁL
1. nitě pevné střední síly 
2. PRECIOSA perličky (rokajl) – 10/0 (možno 
použít i větší velikosti)
- červený 93210
- oranžový 93140
- žlutý 93110
- růžový 07331
- modrý 63030 
- zelený 53430
3. perle (na ozdobné zakončení u řetízku)
4. kovové díly - spojovací díly (oválky,kroužky)
5. karabinka
5. řetízek
7. nýt (na kuličku přiketlovanou na konci řetízku)
8. kalota dvoumisková (schovává zakončovací  
uzle náhrdelníku)
9. kovodíl pro zakončení při rovné variantě 
konců
VÝROBA STAVU
- materiál - dřevěné prkénko (délka dle výrobku -  
náhrdelník asi 70 cm, pásek 120 cm, náramek  
60 cm atd.)
- delší hřebíčky nebo silnější špendlíčky 
s drobnými hlavičkami
- kladívko
- ke konci prkének natlučeme hřebíčky 
co nejblíže k sobě v potřebném množství (dle 
množství perlí v jedné řadě)
POSTUP
napínání osnovy 
- množství nití se řídí množstvím perliček 
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v jedné řadě + jedna krajní nit
- délka se odvozuje od druhu zakončení
a velikosti zvoleného výrobku
- zakončení výrobku
a) se zapošitím osnovy - k délce vzorečku 
přidáváme na každou stranu 15 - 20 cm pro 
dobrou manipulaci při zapošívání
b) zakončení na zapletené nitě - na každé straně 
výrobku přidáme 25 cm na zavázání mašle
c) zakončení vhodným kovodílem - bez přidané 
délky nití
tkaní 
- očkem jehly provlékneme nit, (nit odtrhneme,
vznikne tenký do špičky tvarovaný konec, který
jemně zastřihneme)
- navlékneme potřebné množství perliček
v barvách dle obrazce, přetáhneme na nit,
přitiskneme ze spodu k osnově (mezera mezi 
perličkami - jedna nit osnovy), z vrchní strany 
osnovy perličky opět projedeme zpět (osnova 
je zpevněna mezi vrchní a spodní nit útku) 
- začínáme od středu, jako poslední tvoříme 
kosé zakončení, z každé strany odebíráme
po jedné perličce, až zbudou pouze dvě, 
při přejíždění z delší řady ke kratší, protahujeme 
spodem krajní perličku delší řady
navazování nití
- nejdříve část utkáme, poté svážeme nitě na 
boku výrobku dvěma uzly a zatahujeme 
do perliček 
zakončení útku u koncových špiček
- nití projedeme několik středových perlí 
od hrotu v několika řadách po sobě, na osnově 
vytvoříme uzel, obtočíme kolem nitě očko, 
dvakrát jím projedeme, posuneme se o dvě 
perličky dál v další řadě a postup s uzlem 
zopakujeme, niť vtáhneme do perliček a 
odstřihneme
zakončení výrobku
a) zapošití osnovy - na třetí nit od středu na obě 
strany přivlékneme po jedné perličce a spolu se 
třemi středovými nitěmi provlékneme kalotou
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