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Vánoční inspirace z preciosa rokajlu a preciosa pipTM

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 8/0, 10/0

PRECIOSA PipTM

číslo artiklu: 111 01 346
Velikost: 5 x 7 mm

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perle a perličky
PReCIoSA Traditional Czech BeadsTM.

DesiGnÉrka Helena cHMelíkoVá
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4. krok
čtvrtá řada. 
navlékněte 1 ks P a 1 ks R8. jehlou podvlečte 
vlasec v mezeře mezi R8 a R8 z třetí řady. 
Vraťte se do R8. navlečení R8, podvlečení 
vlasce a zpětné provlečení R8 zopakujte ještě 
3x. navlékněte 1 ks P. podvlečte vlasec na boku 
krajního R8 z třetí řady.

5. krok
Vytvořte pátou, šestou a sedmou řadu. 
postupujte podobně jako v 2., 3. a 4. kroku. 
pouze v řadách navlékněte o jeden R8 méně.

6. krok
Vytvořte osmou, devátou a desátou řadu. 
postupujte podobně jako v 2., 3. a 4. kroku. 
pouze v řadách navlékněte o dva R8 méně.

7. krok
Vytvořte jedenáctou, dvanáctou 
a třináctou řadu. postupujte podobně jako v 2., 
3. a 4. kroku. pouze v řadách navlékněte o tři 
R8 méně.

8. krok
Vytvořte čtrnáctou řadu ze 2 ks R8. 
k ušití patnácté řady potřebujete 1 ks R8.

Vlastnoručně vyrobený dárek, který věnujete 
svým nejbližším, vždy nejvíce potěší. 
nechte se inspirovat návodem preciosy ornely 
a z perliček a perlí se značkou 
preciosa Traditional czech BeadsTM vytvořte 
roztomilé přívěsky ve tvaru vánočního stromku.
k výrobě drobných stromků využijte čtvercový 
a cihlový steh. Vánoční ozdoby jsou zde tvořeny 
perlemi preciosa pipTM. pro kompletaci 
přívěsků můžete dále použít voskové perle dle 
Vašich možností a fantazie.

přejeme Vám veselé vánoční perličkování.

Materiál a pomůcky:

preciosa rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 
57060 zelená; 50 ks na jeden stromek
preciosa rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 
57060 zelená; 8 ks na jeden stromek

preciosa pipTM (P)
111 01 346; 5 x 7 mm; 
25010 červená; 2 ks na jeden stromek
111 01 346; 5 x 7 mm; 
25007 růžovočervená; 2 ks na jeden stromek
111 01 346; 5 x 7 mm; 
25019 tyrkysová; 2 ks na jeden stromek
111 01 346; 5 x 7 mm; 
25012 fialová; 2 ks na jeden stromek
111 01 346; 5 x 7 mm; 
25039 smetanová; 2 ks na jeden stromek

preciosa voskové perle (IP)
131 19 001; 8 mm; 
70414 smetanová; 10 ks
131 19 001; 8 mm; 
70488 růžovooranžová; 4 ks

- řetízek s většími oky ze slabší suroviny; 
ketlovací nýty 18 mm; kroužky 6 mm; mohutný 
zapínací mechanismus (karabina, kruh)

9. krok
navlékněte 8 ks R10. provlékněte je ještě 
jednou. provlékněte R8 v patnácté řadě. 
konec vlasce zapošijte.

Kompletace
odstřihněte 8 – 9 cm řetízku. připevněte 
na zavírací mechanismus. Těsně pod 
mechanismus připevněte pomocí kroužku 
první stromek. na konec řetízku umístěte 
druhý. Do středu řetízku třetí. naketlujte IP. 
Do volných ok řetízku přiketlujte IP. 8 ks přímo 
do ok. zbylých 6 ks pomocí kroužku.

- silonový vlasec 0,20 mm; delší tenká jehla; 
nůžky; ketlovací kleště; ploché kleště; štípací 
kleště

obtížnost:

Postup:

Stromek
na přívěsek potřebujete tři kusy stromků.
1. krok 
ušijte základní řadu „čtvercovým“ stehem. 
navlékněte 5 ks R8 a 1 ks P. navlečené 
rokajly provlékněte znovu, jeden po druhém. 
navlékněte nový 1 ks P. konce vlasce svažte.

2. krok 
 V dalších řadách pokračujte „cihlovým“ 
stehem. provlékněte P. navlékněte 1 ks R8. 
jehlou podvlečte vlasec v mezeře mezi P a 
R8 z první řady. Vraťte se do R8. navlékněte 
nový 1 ks R8. podvlečte vlasec v další mezeře. 
Vraťte se do R8. Toto zopakujte ještě 4x.

3. krok 
Třetí řada. 
navlékněte 1 ks R8. 
jehlou podvlečte vlasec v mezeře mezi R8 a R8 
z druhé řady. Vraťte se do R8. Toto zopakujte 
ještě 4x.
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8. - 9. krok


