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Střapec

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA čípky

351 27 001; 25 mm (11,1“); 30 mm (13,3“)

PRECIOSA Hill™
151 01 375; 8 mm

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

K e t l o v a n ý d o p l n ě k z DLO U H Ý C H Č Í P K Ů a j e m n é h o ř e t í z ku

Střapec
Tyčinky PRECIOSA čípky patří mezi méně využívané tvary, ale i přesto se dají využít
na mnoho způsobů, v mnoha technikách se zajímavým inspirativním a překvapivým výsledkem.
Připravili jsme návod na doplněk vytvořený za použití techniky ketlování PRECIOSA čípků
v kombinaci s řetízky a PRECIOSA mačkanými kuličkami.
Materiál a pomůcky:
Oranžová varianta
PRECIOSA čípky (BU)
351 27 001; 30 mm (13,3“);
87060 tmavě žlutá; 13 ks
351 27 001; 25 mm (11,1“);
97000 oranžová; 13 ks
PRECIOSA Hill™ (H)
151 01 375; 8 mm;
00030/98556 duhově bronzová; 2 ks

- ketlovací kleště; štípací kleště; silonový vlasec
0,20 mm; tenká jehla; nůžky; ploché kleště;
pravítko

351 27 001; 30 mm (13,3“);
37100 tmavě modrá; 13 ks
PRECIOSA Hill™ (H)
151 01 375; 8 mm;
03000/27203 bílo-šedá; 2 ks

Kompletování
8. krok:
Odštípněte si 1 ks řetízku po 4,5 cm.

Obtížnost:
Postup:
Prameny s delšíMI ČÍPKY
1. krok:
Naštípejte si 13 ks řetízku po 4,5 cm asi 20 ok.

PRECIOSA mačkaná perle (BA)
111 19 001; 4 mm;
02010/14497 terakota; 34 ks
Modrá varianta
PRECIOSA čípky (BU)
351 32 001; 35 mm (15,6“);
37030 světle modrá; 13 ks

4. krok:
Do nedovřeného očka navlékněte okrajové očko
řetízku. Dovřete.

5. krok:
Takto vytvořte všech 13 pramenů.
6. krok:
Do jehly navlékněte vlasec. Navlékněte
okrajová volná očka řetízků. Provlékněte
ještě jednou. Svažte dvěma uzly. Konce
vlasce provlékněte očky a odstřihněte.

2. krok:
Naketlujte 1 ks BA.
Navlékněte na nýt. U 12mm nýtu rovnou utočte
očko. U delších přečnívající drát zkraťte asi na
8 mm. Mezi hroty kleští v horní části uchopte
konec drátu. Obtočte drát kolem hrotu.
Jemně drát zalomte o okraj dírky, aby očko bylo
umístěno středově nad BA. Nedovírejte.

9. krok:
Postupujte podle 2. až 4. kroku.

10. krok:
Pootevřete očko nové dlouhé ketlovací
jehly. Očko jehly provlékněte prázdným
okrajovým očkem řetízku. Dovřete.

PRECIOSA mačkaná perle (BA)
111 19 001; 4 mm;
02010/15435 holubí ; 34 ks
- ketlovací jehly 40 - 50 mm; ketlovací nýty
12 mm nebo větší; slabý řetízek (10 ok asi 1,3 cm;
do krajních oček musí jít navléknou ketlovací
jehla); 6 mm kroužek; velká karabina např.
20 mm

3. krok:
Do nedovřeného očka navlékněte očko dlouhé
ketlovací jehly. Dovřete. Navlékněte BU.
Přečnívající drát zkraťte na 8 mm.
Uketlujte očko. Nedovírejte.

Prameny s kratšíMI ČÍPKY
7. krok:
Postupujte zcela stejně jako u pramenů
s delšími BU. Od 1. do 6. kroku.

11. krok:
Navlékněte 1 ks H ploškou dolů.

16. krok:
Navlékněte ještě 1 ks BA. Uketlujte dvojité očko.
Drát kolem hrotu ketlovacích kleští obtočte
dvakrát. Potřebujete, aby přečnívající drát
ketlovací jehly měřil 16 – 20 mm.

12. krok:
Svázané prameny s delšími BU rozprostřete.
Šest pramenů doleva, sedm doprava.
Otvorem mezi řetízky provlékněte ketlovací
jehlu. Urovnejte.

13. krok:
Svázané prameny s kratšími BU rozprostřete.
Šest pramenů doleva, sedm doprava.
Otvorem mezi řetízky provlékněte ketlovací
jehlu. Urovnejte.

14. krok:
Navlékněte na vlasec 6 ks BA. Provlékněte
ještě jednou. Svažte dvěma uzly. Konce vlasce
protáhněte do okolních BA a odstřihněte.
Kolečko navlékněte na ketlovací jehlu.

15. krok:
Navlékněte na ketlovací jehlu 1 ks H ploškou
nahoru.

17. krok:
Do dvojitého očka pomocí kroužku zavěste
karabinu.

