
Připojte magnetické zapínáni pomoci 
spojovacích kroužků (obr. 22).

Preciosa-Ornela.com

Preciosa ornela Vám představuje perle
Preciosa Traditional czech BeadsTM.

H á č k o v a n é  n á r a m k y  z  P r E C I o S a  S o l o ™

Dračí
 náramky

Designérka aleksandra lysenko

PRECIOSA SoloTM

 117 01 332; 2,5 x 5 mm

8. krok:
Dále podtáhněte další perli Solo a znovu 
protáhněte přízi skrz dvě oka, atd. - opakujte 
do té doby, až Vám na háčku zůstane jedno 
očko (obr. 18). Opakujte kroky 10-18, dokud 
nespotřebujete všechny perle (obr. 19).

9. krok:
Uháčkujte dvě řady bez perlí a zapošijte přízi 
(obr. 20). Připevněte koncovky na stuhu k časti 
náramku bez perlí a dobře zmáčkněte 
(obr. 21). 
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4. krok:
Dále znovu zachyťte příze a protáhněte 
skrz dvě oka (obr. 7-8). Opakujte poslední 
krok, až Vám na háčku zůstane jedno očko 
(obr. 9).

5. krok:
Píchněte háčkem pod vertikální nit 
(obr. 10), zachyťte příze (obr. 11) a vytáhněte 
očko (obr. 12).

6. krok:
Opakujte kroky 10-12 a naberte ještě 6 ok, 
celkem by jich mělo být 8 (obr. 13). 
Teď můžete začít přidávat perle.

7. krok:
Zachyťte přízi a protáhněte posledním 
okem (obr. 14-15), tento krok opakujte vždy 
na začátku řady. Podtáhněte perli Solo, 
zachyťte příze a protáhněte skrz dvě oka 
(obr. 16-17).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Solo™ 
117 01 332; 2,5 x 5 mm; mix barev; 350 ks

příze Sněhurka; háček na tuniské háčkování 
číslo 2; magnetické zapínání; koncovky na stuhy 
20 mm; spojovací kroužky; jehla Big Eye

Obtížnost:

Postup: 

1. krok:
Nejdříve si navlékněte všechny perle na 
háčkovací přízi.

2. krok: 
Náramek začněte řetízkem na 9 oček (obr. 1). 
Píchněte do třetího oka, zachyťte nit a vytáhněte 
oko (obr. 2-3).

Dračí náramky

H á č k o v a n é  n á r a m k y  z  P r E C I o S a  S o l o ™

Technikou háčkovování s navlečenými perličkami nebo perlemi se značkou 
Preciosa Traditional czech Beads™ lze vytvářet velké množství bižuterních vzorů.

 Přestože je aleksandra lysenko expertka zejména na háčkované dutinky, dokáže s elegancí 
vykouzlit i další varianty s využitím této oblíbené techniky.

Tentokrát si můžete podle jejího návodu vyrobit naježené náramky, uháčkované z navlečených 
drobných mačkaných perlí Preciosa solo™. 

3. krok:
Dále pokračujte nabírat očka obdobným 
způsobem, až jich budete mít celkem 8 
(obr. 4). Dále zachyťte přízi a protáhněte 
posledním okem (obr. 5-6), tento krok opakujte 
vždy na začátku řady.
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