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Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.

Designérka Helena Chmelíková

H A l l o w e e n  o s l A v t e  s  t í m t o  d o p l ň k e m

Arachnida 
vitreus 

PRECIOSA čípky
 351 12 001; 5“

PRECIOSA Drops
 311 11 001; 8/0

PRECIOSA rokajl
 311 19 001; 10/0; 8/0



3. krok:
Odskřípněte zahnutý konec nýtu. 
Navlékněte PB2. Nohy na nýtu smáčkněte. 
Za PB2 potřebujete asi 8 – 10 mm holého 
nýtu. Uketlujte z něj očko. Drát obtočte kolem 
kulatého hrotu.

4. krok:
Pavouka otočte na rub. Nyní dokončete 7. a 8. 
nohu. Navlékněte 1 ks R10 a 12 ks R8. 
Poslední 1 ks R8 nechte provlečený pouze 
jednou. Ostatních 11 ks R8 a 1 ks R10 
provlékněte ještě jednou. Drát utáhněte. 
Neomotávejte ho kolem nýtu. Stejně vytvořte 
poslední nohu. Nyní oba konce drátu několikrát 
omotejte kolem nýtu. Utáhněte a odštípněte.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA mačkané perle
oválné perle 14 mm až 26 mm 
(dle velikosti pavouka); 1 ks tmavé odstíny (PB1)

kulaté perle 8 mm až 12 mm 
(dle velikosti pavouka); 1 ks tmavé odstíny (PB2)

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 10/0; 23980; 8 ks (R10)

311 19 001; 8/0; 23980; 98 ks (R8)

PRECIOSA čípky
351 12 001; 5“; 15101; 24 ks

PRECIOSA Drops
311 11 001; 8/0; 18549; 26 ks

- ketlovací nýt nebo jehla 50 mm; slabý vázací 
drát 0,35 – 0,40 mm; silný vázací drát 0,80 mm; 
karabina; kroužky; řetízek

- štípací kleště; kleště s kulatými hroty; ploché 
kleště (utahování drátu); tenká jehla; silonový 
vlasec 0,20 mm

Obtížnost:

Postup: 
1. krok:
Na ketlovací nýt navlékněte PB1. Volný konec 
nýtu krátce zahněte nebo vytvořte malé očko. 
Zajistíte drát proti vypadnutí.

Arachnida vitreus

H A l l o w e e n  o s l A v t e  s  t í m t o  d o p l ň k e m

Rádi se o Halloweenu bojíte nebo snad chcete postrašit své přátele. Zkuste si vytvořit skleněného 
pavouka. Využijte širokou škálu z nabídky PRECIOSA Traditional Czech Beads™.

2. krok:
Tvořte nohy. 
Začněte blíže k ohnutému konci a přidávejte 
nohy směrem k PB1. Odštípněte asi 
60 cm slabého vázacího drátu. Konec drátu 
omotejte kolem nýtu. Navlékněte 1 ks R10 
a 12 ks R8. Poslední 1 ks R8 nechte provlečený 
pouze jednou. Ostatních 11 ks R8 a 1 ks R10 
provlékněte ještě jednou. Drát utáhněte. 
Jednou omotejte kolem nýtu. Stejně vytvořte 
dalších pět noh.

5. krok:
Vytvořte oči. 
Vlasec provlékněte uketlovaným očkem. 
Na oba konce vlasce navlékněte po 1 ks R8. 
Jedním koncem vlasce se vraťte do ketlovacího 
očka. Svažte oba konce vlasce. Oba konce vlasce 
opatrně provlékněte R8. Odstřihněte. 
Pozor, ať se nerozvážou uzle.

6. krok:
Vytvarujte nohy.
Na vytvoření nohou můžete použít trubičky. 
Na každou 3 ks. Mezi ně navlékněte 1 ks R8. 
Nohy jsou delší. Uskřípněte si více vázacího 
drátu.

Použijete-li na vytvoření pavouka ketlovací 
jehlu, můžete ho zavěsit např. na řetízek. 
Spojte kroužkem očko na jehle a na řetízku. 
Na druhé straně řetízku zavěste pomocí 
kroužku karabinu.

U pavouka s velkým tělem použijte 
k návleku mačkaných perlí silný vázací drát. 
Na jeho koncích vytvořte dvojitá ketlovaná 
očka. Ke zdůraznění očí a kloubků 
na nohách můžete použít dropsy.


