
4. krok:
Za okrajové R10 navlékněte oválky a propojte s oky u zapínání.

preciosa-ornela.com

Preciosa ornela Vám představuje perle a perličky
Preciosa Traditional czech BeadsTM.

Designérka Helena chmelíková

Serpentiny
Náramek šitý z dvouřadých perlí

PRECIOSA rokajl
 331 19 001 ; 10/0



Materiál a pomůcky:

PRECIOSA mačkaná perle - penízek (PB)

111 49 005; 6 mm; 23980/90215 bronz; 37 ks

111 49 005; 6 mm; 00030/01710 zlato; 37 ks

111 49 005; 6 mm; 02010/86805 travertin; 37 ks

111 49 005; 6 mm; 02010/65401 béžová; 35 ks

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 46113 béžová; 4 ks

- zlatá dvouřadá záponka; oválky

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky; ploché kleště (zploštění začátku vlasce, 
manipulace s oválky)

Obtížnost:

Postup:

Tato PB je dvouřadá. Postupně sešívejte PB po 4 ks, vzniknou „čtverečky“. 
Jeden na druhý navazuje. Vždy když budete chtít ušít další, musíte u společné PB prošít 
prázdnou dírku. Náramek po délce rozdělte na pruhy. První s bronzovými vrcholy. 
Na něj budete přišívat pruh se základnami béžových vrcholů. Na konec náramek obšijete. 
Přitom vyztužíte oblasti u zapínání a doplníte béžové vrcholy.

1. krok: 
Pruh s bronzovými vrcholy.
Vrcholů je šest. Každý vrchol se skládá ze čtyř „čtverečků“. Základnu tvoří tři „čtverečky“. 
Nad prostředním je přišit čtvrtý.

Serpentiny

Náramek šitý z dvouřadých perlí

Vyzkoušejte si podle návodu PreciosY ornelY ušít náramek z dvoudírkové perle Preciosa 
penízek. Drobná perle s rozměrem 6 mm skvěle zapadá do sortimentu Preciosa Traditional 

czech Beads™ s více dírkami, kombinace s perličkami Preciosa rokajl ve velikosti 10/0 se zde 
přímo nabízí. Barevnou kombinaci si můžete přizpůsobit svým potřebám.

2. krok:
Pruh se základnami béžových vrcholů. 
Tvoří ho osmnáct „čtverečků“ umístěných od zapínání k zapínání. Nad ně postupně, jak 
šijete zprava doleva, přišijte „čtverečky“ základen béžových vrcholů. 
Na okraji u zapínání jeden. Uprostřed náramku pětkrát po dvou „čtverečcích“.

3. krok:
Obšití náramku. 
Sešijte hlavně vedle sebe umístěné, ale v prázdných dírkách neprošité PB. 
Při obšívání využijte obě dírky u PB. Při prošívání béžových vrcholů doplňujte vrcholové 
PB. Na okrajích u zapínání mezi PB přišijte 2x po 2 ks R10. Prokličkujte „čtverečky“ a znovu 
prošijte R10.
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