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

Designér Michal Papež

Cluster
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PRECIOSA rokajl
 311 19 001 ; 10/0

PRECIOSA HillTM

 151 01 375 ; 8 mm

PRECIOSA HillTM

 151 01 375 ; 6 mm



Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Hill™ (H6) 
151 01 375; 6 mm; 
00030/22203; 100 ks

PRECIOSA Hill™ (H8) 
151 01 375; 8 mm; 
00030/22203; 84 ks

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4) 
151 19 001; 4 mm; 
00030/22203; 81 ks

PRECIOSA rokajl (R10) 
331 19 001; 10/0; 
20701; 184 ks

silonový vlasec 0,25 mm; kaloty 2 ks; 
karabina; adjustový řetízek 7 cm; tenká 
navlékací jehla; nůžky; ploché kleště 
(zploštění začátku vlasce před navlečením)

Cluster
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seznamte se s novým tvarem ohněm leštěné perle s krátovým výbrusem Preciosa Hill™ a podle 
návodu Michala Papeže si vytvořte působivý náhrdelník pro nadcházející plesovou sezónu.

Precizní brus a brilantní lesk ohněm leštěné perle značky Preciosa Traditional czech Beads™ 
dnes už nikoho nepřekvapí. nová broušená a ohněm leštěná perle Preciosa Hill™ má tvar 
originální půlkuličky, přesto je takto kompletní. Povedla se. neříkejme ji „půlka“, již se hrdě 

vydala na svou cestu k bižuternímu využití. neváhá spojit síly s ostatními perlemi se značkou 
Preciosa Traditional czech Beads™, tvarově si  vzájemně vyhovují.

3. krok:
materiál potřebný pro třetí krok: 
H8 6x, FBP 12x, R10 6x
Na vlasec navlékněte řadu 2s FPB4, 1x H8 
a 1 ks R10, zpět provlékněte silon přes H8 
a 2x FPB4 a utáhněte. Celý krok ještě 5x 
opakujte.

4. krok:
Kroky 1, 2 a 3 se stále opakují. Opakujte 2. 
krok 6x, 1. krok 6x, 2. krok 6x, 3. krok 6x,
2. krok 6x, 1. krok 6x, 2. krok 6x, 3. krok 6x, 
2. krok 6x, 1. krok 9x.

5. krok:
Navlékněte 1x H6 a 1x R10 a zpět 
provlékněte silon přes H6 a dobře utáhněte. 
Celý krok opakujte ještě 49x. Zakončete 
pomocí navlečené kaloty a jednoho R10, 
zpět provlékněte kalotou a silon zapošijte 
mezi perle. Kalotu zamáčkněte.

Obtížnost:

Postup:

1. krok: 
materiál potřebný pro první krok:
H8 9x, R10 9x
Pro snadnější návlek náhrdelníku začněte 
navlékat náhrdelník od střední části 
z důvodu velké spotřeby silonového vlasce. 
Odmotejte cca 1 m silonového vlasce, ale 
neodsřihujte.
Navlékněte 1x H8 a 1x R10, posuňte cca 
o 1 m a zpět provlékněte silon přes H8 
a dobře utáhněte. Celý krok opakujte ještě 
8x a dobře utahujte.

2. krok: 
materiál potřebný pro druhý krok:
H8 6x, FPB4 6x, R10 6x
Na vlasec navlékněte řadu 1x FPB4, 
1x H8 a 1x R10, zpět provlékněte silon přes 
H8 a FPB4 a utáhněte. Celý krok ještě 5x 
opakujte.

6. krok:
Dostatečně dlouhý vlasec odstřihněte od 
cívky. A opakujte 5. krok 50x.

7. krok:
Oba konce zakončete pomocí navlečené 
kaloty a jednoho R10. Silon zpět 
provlékněte navlečenou kalotou a silon 
zapošijte mezi perle. Kalotu zamáčkněte 
na jeden konec, připevněte karabinu a na 
druhý adjustový řetízek.


