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Traditional Czech Beads

PRECIOSA FarfalleTM

Číslo artiklu: 321 90 001
Velikost: 3 mm

PRECIOSA ChilliTM

Číslo artiklu: 111 01 357
Velikost: 4 x 11 mm

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 11/0 mm

Náramek z perlí preCIOSa CHilli™ a preCIOSa Farfalle™

PRECIOSA ORNELA vám představuje perle a perličky
PReCIOSA traditional Czech Beadstm.

8. krok:
Nyní máte základ květu hotový. Jehlou se 
dostaňte zpět do rokajlového čtyřkorálku, 
navlékněte FPB12 a provlékněte protějším 
čtyřkorálkem. pro pevnost ohňovku raději 
prošijte vícekrát. Viz obr. č. 8a a obr. č. 8b.

9. krok:
Teď už jen zapošijte. Viz obr. č. 9.

máte ušitý jeden komponent. Na náramek jich 
budete potřebovat 5 až 6, podle toho, jakou 
potřebujete délku. Jednotlivé kytičky spojte 
pomocí navléknutého rokajlu dle fantazie 
a přišijte magnetické zapínání.
pokud si chcete vyrobit z komponentu jen 
náušnice, nebudete prostřední ohňovku 
všívat, ale použijete ketlovací jehlu, která Vám 
poslouží k zavěšení náušnice a zároveň bude 
držet středovou ohňovku – ketlovací jehlu 
provléknete středem čtyřkorálku.

možností, jak použít komponent z mačkaných 
perlí preCIOSa Chilli™ při tvorbě šperků, jistě 
šikovné korálkářky najdou dost.
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4. krok:
Čtyřkorálek z R11 udělejte celkem 6x – v celém 
kruhu mezi CH. Viz obr. č. 4a.
poté se dostanete jehlou do druhé dírky CH. 
Viz obr. č. 4b.

5. krok:
Nyní jste jehlou vyjeli ve druhé dírce CH 
a budete všívat mezi CH mačkané kuličky 4 mm 
a rokajl. kytička začne dostávat tvar. 
Viz obr. č. 5a, obr. č. 5b a obr. č. 5c.

6. krok:
Vyjedete jehlou z R11 – z horního čtyřkorálku. 
R11 čtyřkorálků Vám poslouží jako nosné 
perličky pro druhé patro květu. mezi vrcholové 
R11 navlékejte opět CH spodní dírkou vždy po 
dvojicích k sobě. Viz obr. č. 6a a obr. č. 6b.

7. krok:
když máte CH všité do kruhu, vyjedete jehlou 
z druhé dírky CH a mezi pár všijete PB4, 
projedete do dalšího CH a opět všijete PB4. 
To celé dokola celkem 6x. Viz obr. č. 7a a obr. 
č. 7b.

Novinkové perle se značkou 
preCIOSa Traditional Czech Beads™ 
lze vzájemně skvěle doplňovat. zkuste si vyrobit 
elegantní náramek podle návodu Hany Hanule 
Černé.

Materiál na jeden komponent (kytičku):

preCIOSa Chilli™ (CH)
111 01 357; 4 x 11 mm; 23980/28101; 24 ks

preCIOSa ohněm leštěné perle
151 19 001; 12 mm; 00030; 1 ks

preCIOSa mačkané perle (PB4)
111 19 001; 4 mm; 02010/15435; 12 ks

preCIOSa Farfalle™ (F)
321 90 001; 2 x 4 mm; 0005h; 6 ks

preCIOSa rokajl (R11)
331 19 001; 11/0; 26060; 2 g

Pomůcky:

Nit Nymo nebo vlasec; jehla; nůžky

Obtížnost: 

Postup: 

1. krok:
Na nit navlékněte spodní dírkou CH vždy dva 
k sobě s rokajlem a F v tomto pořadí:
1x F, 1x CH. 1x R11, 1x CH. To celé opakujte 6x 
– viz obr.č. 1a a obr. č. 1b.

2. krok:
po navlečení všech šesti párů svažte do kruhu, 
viz obr. č. 2a a obr. č. 2b.

3. krok:
pak vyjeďte jehlou z R11 mezi CH, naberte 3x 
R11 a opět projeďte R11 mezi CH ve směru 
nitě. Vytvoří se Vám mezi Chilli čtyřkorálek. 
Viz obr. č. 3a a obr. č. 3b.

Náramek z perlí preCIOSa CHilli™ a preCIOSa Farfalle™ Náramek z perlí preCIOSa CHilli™ a preCIOSa Farfalle™
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