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PRECIOSA ORNELA Vám představuje perličky
PReCIOSA Traditional Czech BeadsTM.

DESIGNÉRKA ALEKSANDRA LYSENKO
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3. krok:
Dále provlékněte háček prvním základním 
očkem a protáhněte přízi oběma oky najednou 
(obr. č. 3a).
Pak háček zapíchněte do očka zleva od první 
perličky, otočte perličku dospodu doprava, 
posuňte co nejblíže další perličku, háčkem 
zachyťte přízi a uháčkujte pevné očko 
(protáhněte přízi oběma oky najednou), 
obr. č. 3b.

Přidejte perličky do druhé řady (obr. č. 3c), 
a pak háčkujte pevná oka s perličkami spirálou 
kolem dokola. Pokud mají všechny perličky 
ve všech řadách otočenou dírku po směru 
háčkování (nahoru), postupovali jste správně.

4. krok:
jakmile spotřebujete všechny korálky, uháčkujte 
poslední řadu bez korálků a odstihněte přízi, 
nechte asi 15cm konec. Stejné uháčkujte ješté 
dvě dutinky (obr. č. 4a). zbytky příze schovejte 
dovnitř dutinky. Konce dutinky pomocí 
ketlovacích jehel uschovejte do kaplíků (přišijte 
zbytkem příze ketlovačku ke konci dutinky),
obr. č. 4b a přidejte všechny dutinky k raminku, 
dále připevněte jakýkoliv druh bižuterního 
zapínání a máte hotovo (obr. č. 4c, 4d, 4e).

PRECIOSA ORNELA nabízí ve svém perličkovém 
sortimentu se značkou PRECIOSA Traditional 
Czech BeadsTm nejrošířenější sortiment tvarů 
velikostí a barevných variant. Tentokrát jsme 
vybrali perličky v nových barvách – Solgel.
V kombinaci s klasickým hačkováním pevným 
okem vytvoříte jemný náramek s trendovým 
puntíkovým vzorem.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 02664 (zelená)
331 19 001; 10/0; 78664 (zelená se stříbrným 
průtahem)

331 19 001; 10/0; 02654 (zelená)
331 19 001; 10/0; 78654 (zelená se stříbrným 
průtahem)

331 19 001; 10/0; 02682 (žlutá)
331 19 001; 10/0; 78682 (žlutá se stříbrným 
průtahem)

háčkovací příze Perlovka, jehla Big Eye, nebo 
navlékací jehla s očkem z jemného vlasce, 
háček 1 mm, nůžky, kovodíly

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Nejdříve si navlékněte korálky v tomto pořadí 
na háčkovací přízi : 1x B - 1x A - 1x B - 1x A - 1x 
B - 1x A - 6x A
(obr. č. 1)

 

2. krok:
Vytvořte základní očko. Nechejte ho poměrně 
velké, později ho použijete na spojení perliček 
do kroužku (obr. č. 2a). Odpočítejte 6 perliček 
(obr. č. 2b) a uháčkujte řetízek s perličkami. 
jednu perličku posuňte co nejblíže k háčku, 
a pak za ní zachyťte přízi a uháčkujte první 
očko s perličkou (obr. č. 2c). Postup zopakujte 
ještě pětkrát a vytvořte tak 6 řetízkových ok 
s 6 perličkami (obr. č. 2d).
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