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

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA rokajl
 311 19 001; 10/0

PRECIOSA CandyTM

 111 01 363; 8 mm
 

J e m n é  č e l e n k y

Růžičkový
věnec



4. krok:
Přiložte pásek k čelence. Volné dráty 
omotejte 1x kolem čelenky pod koncovým 
R.

5. krok:
Jeden volný drát omotejte šikmo na rubu 
čelenky a překřižte mezi C přes R. 
Toto proveďte 5x.

6. krok:
Přimáčkněte pásek. Změřte vzdálenosti 
pásku od konců čelenky. Případně pásek 
posuňte.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Candy™ (C) 
111 01 363; 8 mm; 93180/22201-L1 

PRECIOSA rokajl (R) 
311 19 001; 10/0; 93170

oválná širší čelenka; drát 0,30 mm 
(odstín dle použitých perlí) 
 
- štípací kleště; ploché kleště; pravítko

Obtížnost:

Postup: 

1. krok:
Odskřípněte asi 2 m drátu.

2. krok:
Ohněte na půl. Navlékněte 1 ks R. Posuňte až 
na střed.
 
 

Růžičkový věnec

J e m n é  č e l e n k y

Chcete potěšit své kamarádky? 
Zkuste podle návodu vytvořit čelenku z PRECIOSA rokajlu a PRECIOSA Candy™.

3. krok:
Navlékněte celkem 30 ks C a mezi ně po 1 ks R. 
Hlídejte si natočení rubu a lícu u C. 
Na jednu půlku drátu navlékněte 5 ks C 
s mezirokajly. Provlékněte druhou půlku 
drátu. Doplňujte chybějící R. Stejně pokračujte 
až do konce. Vznikne úzký pásek, pokud 
možno rovný. Na konci na jednu půlku drátu 
navlékněte 1 ks R. Provlékněte i druhou půlku. 

7. krok:
Druhý volný drát překřižte přes první drát 
na rubu čelenky i mezi R.

8. krok:
Nyní pásek již pevně drží. Můžete první 
drát omotat až do konce pásku. Druhý přez 
něj překřížit.

9. krok:
Dráty provlékněte na konci pásku 1 ks R. 
Utáhněte. 
 
10. krok:
Dráty 1x omotejte kolem čelenky pod R. 
 
11. krok:
Opatrně dráty provlékněte mezi bokem 
čelenky a omotanými dráty. Odskřípněte. 
Konce vmáčkněte mezi pásek a čelenku.


