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PRECIOSA kornelián hvězda
Číslo artiklu: 311 69 001
Velikost: 31/0

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 10/0, 8/0

PRECIOSA TwinTM
Číslo artiklu: 117 01 323
Velikost: 2,5 x 5 mm

Hvězdná úroda
Brož z PRECIOSA kornelián hvězda a PRECIOSA TwinTM
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Brož z PRECIOSA kornelián hvězda a PRECIOSA TwinTM

Vytvořte si efektní brož s hroznem vytvořeným
z různých velikostí nového typu rokajlu
kombinující skloviny. Vyzkoušejte si českou
perličkovou novinku, PRECIOSA kornelián
hvězda.
Kornelián je rokajl s kulatou dírkou,
mezivrstvou z bílé křídy s kulatým okrajem
a přetahem z transparentního skla v barvách
fialová, černá, modrá, zelená, tyrkysová, žlutá,
oranžová a červená. PRECIOSA kornelián
hvězda je novým druhem korneliánu,
tentokrát s mezivrstvou ve tvaru šesticípé
hvězdy. Cípy bílého jádra prosvítají barevným
transparentním přetahem a jejich stíny vytvářejí
dojem jemných proužků. PRECIOSA kornelián
hvězda je možné vyrábět v rozmezí velikostí od
8/0 do 34/0. Zajímavý efekt stínování povrchu
vynikne zejména na větších velikostech.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl
311 19 001; 10/0;
50220 olivín, 20080 fialová (R10)
311 19 001; 8/0;
50220 olivín, 20080 fialová (R8)
PRECIOSA Twin™ (T)
117 01 323; 2,5 x 5 mm;
50230 zelená

Postup:
1. krok
Nejdříve ušijte vinné lístečky podle nákresu.
Budete potřebovat 2 velké, 4 střední a 4 malé.
Lístečky začněte šít ze středu. Pro nejmenší
lísteček si připravte nit s délkou cca 30 cm
a dvě jehly. Dále si navlékněte na obě nitě T,
pak na každou nit po jednom T, jeden T na
obě nitě, po jednom T na každou nit
a nakonec jeden Twin na obě nitě a svažte
konce nití k sobě (obr. č. 1a). Dále pokračujte
jednou nití. Provlékněte jehlu podle obrázku
č. 2b a přišijte zbylý Twin. To samé udělejte na
druhé straně druhou nití, oba konce zapošijte.
Ostatní lístečky se šijí obdobně podle obrázku
č. 3 a 4.
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2. krok
Navlékněte hotové lístečky na nit: malý, střední,
velký, střední, malý, 1x R8 a udělejte uzel.
Dále sešijte lístečky mezi sebou za nitěmi, které
jsou vidět ze stran (obr. č. 5 a 6).
5.

1a.

6.

3. krok
Z rokajlu R10 ušijte proužek na šírku
brožového zapínání a „zazipujte“ (obr. č. 7 a 8).
8.

2b.

vinný lísteček střední
3. a.

b.

b.

PRECIOSA kornelián hvězda (C)
311 69 001; 6/0; 5/0; 31/0; 32/0; 33/0, 34/0;
23708 fialová

5. krok
Teď všechny části přišijte k brožovému zapínání
(obr. č. 12). Brožové zapínání by mělo být ze
spodu, lístečky by měly zakrýt zapínání a horní
část hroznu. Taky můžete připojit ozdobnou
spirálu: z R10 ušijte dvě řady peyotovým
stehem a stáhněte je nití.

c.

vinný lísteček velký
4. a.

10.

11.

7.

vinný lísteček malý
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c.

4. krok
Vytvořte hrozen. Navlékněte na nit 25x R8
olivové barvy, dále 3x R10, 1x C8, a 1x R10
fialový, dále přeskočte R10 a vraťte se přes 5
rokajlů (3 malé a dvě velké), postup zopakujete,
postupujte směrem nahoru od nejmenších po
největší korneliány (obr. č. 9). Projeďte větvičky
ještě 2x nebo 3x a přidávejte další větvičky
dokud nebudete spokojení (obr. č. 10 a 11).

Obdobným způsobem můžete vytvořit větvičku
rybízu z červených korneliánů.
12.

9.
d.

brožové zapínání; nit; jehla; nůžky
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