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Granátové
jablko
Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA tříkrátky
361 31 001; 3x9/0

PRECIOSA ohněm leštěné perle
151 19 001;5 mm; 8 mm

Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
Preciosa-Ornela.com
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11. krok:
Do očka provlékněte ketlovací jehlu
s 18 TC. Na ketlovací jehlu navlékněte 18 ks
TC. Provlékněte přečnívajícím očkem.

Granátové jablko
Představujeme vám projekt efektního ketlovaného náhrdelníku v kombinaci
PRECIOSA broušených ohněm leštěných perlí a přívěsků z perliček PRECIOSA tříkrátek v tónu
šťávy z granátových jablíček. Můžete zvolit i jiný Vámi preferovaný odstín skla, dají se velmi
dobře sladit. Jsou k dispozici ve stejných barvách i zušlechtěních.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA tříkrátky (TC)
361 31 001; 3 x 9/0; 91120 granát AB;
náhrdelník 1150 ks;
náušnice 164 ks (1 ks mandle 82 ks)

Jemně zalomte za okrajem TC.
Očko bude středově nad TC.
Natočte ho pomocí plochých kleští stejně
jako na opačné straně drátu.

PRECIOSA ohněm leštěné perle
151 19 001; 5 mm; 90100 granát;
náhrdelník 47 ks (FPB5)
151 19 001; 8 mm; 90120 granát;
náhrdelník 7 ks; náušnice 2 ks (FPB8)
- ketlovací jehly 30 mm, 40 mm, 50 mm, 15 mm
(0,7 -0,8 mm, raději 0,7 mm); ketlovací nýty
16 mm; kroužky 5 mm; karabinka

3. krok:
Na druhou ketlovací jehlu navlékněte také
10 ks TC. Provlékněte očkem první ketlovací
jehly. Upravte tvar obou ketlovacích jehel.

7. krok:
Do očka provlékněte ketlovací jehlu
s 13 TC. Na ketlovací jehlu navlékněte 13 ks
TC. Provlékněte přečnívajícím očkem.
12. krok:
Na obou ketlovacích jehlách vytvořte
očko. Pohlídejte si natočení oček u všech
ketlovacích jehel.

8. krok:
Na obou ketlovacích jehlách vytvořte
očko. Pohlídejte si natočení oček u všech
ketlovacích jehel.

Mandle na náhrdelník
13. krok:
Vytvořte celkem 14 ks mandlí.

- ketlovací kleště; ploché kleště

4. krok:
Uketlujte očko. Natočte stejně jako na opačné
straně.
Obtížnost:

9. krok:
Připravte si 2 ks 50mm ketlovacích jehel.
Provlékněte jednu očkem z předešlého
kroku. Navlékněte asi 18 ks TC.
Vytvarujte drát.

14. krok:
U dvou mandlí napřimte ketlovaná očka.
Využijete na střed náhrdelníku.

Postup:
Madle (tvar z TC)
1. krok:
Připravte si 2 ks 30mm ketlovacích jehel.
Na jednu navlékněte očko druhé.
Pokračujte návlekem 10 ks TC.
Jemně drát prohněte.

5. krok:
Připravte si 2 ks 40mm ketlovacích jehel.
Provlékněte jednu očkem z předešlého kroku.
Navlékněte asi 13 ks TC. Vytvarujte drát.

2. krok:
Uketlujte očko. Přečnívající drát zkraťte asi
na 8 mm. Uchopte mezi hroty ketlovacích
kleští. Obtočte kolem hrotu.

6. krok:
Druhou ketlovací jehlou provlékněte druhé
očko z předešlého kroku.

10. krok:
Druhou ketlovací jehlou provlékněte druhé
očko z předešlého kroku.

15. krok:
Spojte vždy dvě mandle kroužkem.
Celkem 7x.

Ohněm leštěné perle na náhrdelník
16. krok:
Naketlujte 17x po 1 ks FPB5. Očka natočte
stejně.

22. krok:
FPB8 připojte kroužkem k adjustovému
řetízku.

17. krok:
4x spojte kroužkem 2 ks naketlovaných
FPB5. Zopakujte ještě jednou.

23. krok:
Uketlujte dva řetízky z 15 ks FPB5.
Ketlujte jednu za druhou.

26. krok:
U posledních bočních mandlí připojte do
kroužku ketlované řetízky.

27. krok:
Ke koncovým očkům řetízku připojte
pomocí kroužků karabinku a adjustační
řetízek.
18. krok:
Spojte kroužkem 3 ks FPB5. Na střed.

Kompletace náhrdelníku
24. krok:
Začněte kompletovat od středu.
Spojte středové FPB5 a mandle.

19. krok:
Spojte ketlovaných 6 ks FPB5 kroužky.
Vznikne adjustační řetízek.

20. krok:
Naketlujte 8x po 1 ks FPB8 na ketlovací
nýty.

21. krok:
Naketlované FPB8 zavěste na očko mandle.

25. krok:
Spojte kroužkem očka mandle a okolních
FPB5. Na obě strany od středu 3x.

Náušnice
28. krok:
Vytvořte dvě mandle.
Do krajního očka zavěste FPB8.
Na opačnou stranu náušnicový háček.

