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Traditional Czech Beads

PRECIOSA RippleTM

Číslo artiklu: 111 01 351
Velikost: 12 mm

NekoNeČNý Náramek

preciosa-ornela.com  © PRECIOSA ORNELA, a.s.

Náramek z maČkaNých perlí precIoSa ripple™

DESIGNÉRKY HELENA CHMELÍKOVÁ, JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ

PRECIOSA ORNELA Vám představuje novinkovou mačkanou perli 

PRECIOSA Ripple™ se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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Náramek můžete navlékat i na jednoduchý 
opelon nebo elastomer (pružný vlasec).

Náramek se zapínáním
1. krok:
připravte si 50 ks Rip, 100ks R6, 75 ks R10. 
Náramek navlékejte na silnější vlasec 0,3 mm. 
potřebnou délku vlasce určete na rozpažení 
rukou. konec vlasce zploštěte plochými 
kleštěmi a provlékněte ouškem tenké navlékací 
jehly. Vlasec neodstřihujte od cívky. 
Návlek stále dobře utahujte. 

2. krok:
Navlékněte 1x R6, 1x Rip, 1x R10, jehlu 
s vlascem provlékněte zpět středovou dírkou 
Rip a nejbližším R6. Navlékněte 2x R6, 1x 
Rip, 1x R10, jehlu s vlascem provlékněte zpět 
středovou dírkou Rip a nejbližším R6. 
Takto pokračujte do konce náramku, před 
posledním Rip navlékněte 1x R6, 1x Rip, 
1x R10, jehlu s vlascem provlékněte zpět 
středovou dírkou Rip a nejbližším R6. 
opět velmi dobře utáhněte návlek. 

3. krok:
Navlékněte 2x R6, 25x R10 a jehlu s vlascem 
provlékněte zpět nejbližšími R6. 
Vlasec zachyťte mezi dalšími nejbližšími R6 

precIoSa orNela představuje novinkovou 
mačkanou perli precIoSa ripple™ 
se značkou precIoSa Traditional czech Beads. 
kruhová perle s rozměrem 12 mm má středově 
umístěnou dírkou a oboustranně shodný 
zvlněný povrch. Souměrný profil obou stran 
perle umožňuje jejich 100% využití při aplikaci 
série deseti nových druhů kombinovaných, 
dvoubarevných vakuových dekorů s názvem 
california. zvlněný povrch perle dokáže rozehrát 
metalické dekory v lesklém i v matném 
provedení. Středové umístění dírky této zvlněné 
perle předurčuje při navlékání nebo našívání 
její propojení s perličkami nebo s drobnějšími 
ohněm leštěnými perlemi.

Vyrobte si jednoduše krásný doplněk. 
Vyzkoušejte, co dokáže nová mačkaná perle 
precIoSa ripple™. Jednoduchá kombinace 
s rokajlem dokáže vykouzlit zajímavý šperk. 
Díky škále barev a povrchových úprav perlí 
a perliček precIoSa Traditional czech Beads 
si můžete vše sladit podle svého. Tón v tónu 
nebo barevné kontrasty. Je to jen na Vás. 
organický tvar precIoSa ripple™ působí 
v tomto propojení, jakoby ho vykouzlila příroda. 

přejeme Vám mnoho radosti a nových nápadů 
s perlemi a perličkami precIoSa Traditional 
czech Beads.

Materiál a pomůcky:

precIoSa ripple™ mačkaná perle (Rip)
111 01 351; 12 mm; 
barevná směs (podle délky náramku 
asi 35 ks – 50 ks, pro náušnice 10 ks)

precIoSa rokajl (R10, R6)
311 19 001 nebo 331 19 001 
nebo 331 29 001; 10/0, 6/0; 
barva dle uvážení

silonový vlasec 0,20 mm nebo 0,3 mm; tenká 
jehla; nůžky; ploché kleště (zploštění začátku 
vlasce před navlečením)

Náušnicové háčky; ketlovací kleště; 
kroužky 8 mm

obtížnost:

Postup:

Náramek bez zapínání
1. krok:
Náramek navlékejte na dvojitý vlasec 0,2 mm. 
Délka vlasce na dvojí rozpažení rukou. 
Navlečte jehlu a posuňte ji do středu vlasce. 
Na koncích vlasce uvažte uzel. má zabraňovat 
vyvlečení rokajlu.

2. krok:
podle délky si připravte 180 až 280 ks R10. 
mezi dva sousedící Rip navlékněte 4x R10. 
Nad otvor z pohledové strany Rip přidejte 
1x R10. Navlékněte 4x R10, 1x Rip, 1x R10 
a vraťte se do Rip. Navlékněte další 4x R10, 
1x Rip, 1x R10 a vraťte se do Rip.

3. krok:
Stejným způsobem pokračujte až nakonec 
náramku. koncový uzel na vlasci odstřihněte. 
Svažte 2× dva prameny vlasců dvěma uzly. 
Vtáhněte je do okolních rokajlů mezi ripple. 
přebývající vlasce odstřihněte.

4. krok:
Délku náramku přizpůsobte tak, aby se dal 
přetáhnout přes dlaň na zápěstí. Náramek 
pruží. Velikosti zápěstí se přizpůsobí.

a vytvořené očko z R10 projeďte ještě jednou, 
jehlu s vlascem provlékněte i dvěma R6. 
Návlek utáhněte a vlasec zapošijte 
a odstřihněte.

4. krok:
Druhý konec náramku dotáhněte, zajistěte 
uzlíky mezi rokajly a odstřihněte od cívky.

Náušnice
1. krok:
pro pár náušnic si připravte 20 ks Rip, 
40 ks R6, 20 ks R10. Naušnice navlékejte 
na silnější vlasec 0,3 mm, potřebujete cca 
50 cm. konec vlasce zploštěte plochými 
kleštěmi a provlékněte ouškem tenké navlékací 
jehly. Vlasec neodstřihujte od cívky. 
Návlek stále dobře utahujte.

2. krok:
Navlékněte 2x R6, 1x Rip, 1x R10, jehlu 
s vlascem provlékněte zpět středovou dírkou 
Rip a nejbližším R6. Takto pokračujte do konce 
návleku. konce vlasců spojte dvěma až třemi 
pevnými uzly, zapošijte a odstřihněte.

3. krok:
Na kroužek navlékněte náušnicový háček 
a spojte ho s vytvořenou náušnicí. 
Druhou náušnici vytvořte stejným způsobem.
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