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Náramek z korNeliáNu s hvězdou

Traditional Czech Beads

PRECIOSA kornelián hvězda
Číslo artiklu: 311 69 001
velikost: 6/0

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perličky
PRECiOSA Traditional Czech BeadsTM.
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u prvního navlékněte 3 ks R. 
u dalších tří koleček navlékněte po 2 ks R. 
u posledního navlékněte 1 ks R.

4. vrcholových 5 ks R z předešlé řady 
provlékněte. Nejlépe dvakrát. zapošijte.

PRECIOSA ORNELA představuje nový typ 
rokajlu kombinující skloviny, 
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. zajímavý efekt 
stínování povrchu vynikne zejména na větších 
velikostech. využití PreCiosa kornelián hvězda 
může být stejné jako u běžného rokajlu. 
zde nabízíme poměrně jednoduchý návod 
na doplňky z šitých kuliček.

Materiál a pomůcky:

PreCiosa kornelián hvězda (R)
311 69 001; 6/0; 8 barev; 30 ks
23798 černá, 23708 fialová, 33710 modrá, 
53712 zelená, 63715 tyrkysová, 83701 žlutá, 
93703 oranžová, 93730 červená

nůžky; tenké šicí jehly; ploché kleště 
(na zploštění nitě pro snadnější navlékání 
do ouška jehly); nylonový nit 0,25 mm

obtížnost:

Postup:

Tvoření kuliček z perliček je vlastně docela 
snadné. můžete použít různé velikosti a tvary 
perliček a perlí.

1. Navlékněte 5 ks R. svažte třemi uzly.

2. Nad každý R ze základního kolečka umístěte 
další 4 ks R. vznikající nová kolečka se budou 
navzájem propojovat. u prvního vznikajícího 
kolečka navlékněte 4 ks R. u dalších tří koleček 
navlékněte po 3 ks R. u posledního pátého 
navlékněte 2 ks R. Propojte první a čtvrtý.

3. dále vytvořte další řadu koleček. 
Bude jich opět pět. umístěte je nad propojení 
předešlých koleček. 
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