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Traditional Czech Beads

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 11/0

PRECIOSA ThornTM

Číslo artiklu: 111 01 340
Velikost: 5 x 16 mm

MOřSký jEžEk
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Ježatý přívěsek z perlí preCIOsa thorn™

PRECIOSA ORNELA vám představuje perle a perličky
preCIOsa traditional Czech Beads.

9. krok:
když prošijete celou síť ve středech, máte 
hotovo.

10. krok:
zbývá jen kleštěmi připevnit kroužky ke krajním 
očkům a zavěsit na obruč.

DesIGNÉrka JaNa BUkOvskÁ
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Ježatý přívěsek z perlí preCIOsa thorn™Ježatý přívěsek z perlí preCIOsa thorn™

Důmyslná kombinace perlí preCIOsa thorn™ 
a rokajlu vytváří efekt bodlin mořského ježka. 
Neopatrně se dotknout ježovky se nevyplácí. 
tento mořský tvor ale má své kouzlo. 
stejně jako ježovka na dně průzračného moře 
se bude váš vlastnoručně vyrobený ježatý 
přívěsek na jednoduché obruči vyjímat jako 
nepřehlédnutelný náhrdelník. zvolte si svůj 
odstín a barevnou kombinaci rokajlu a thornu. 
Insirujte se barevnými tóny moře či živočichů, 
kteří v něm žijí.

preCIOsa OrNela vám přeje mnoho zábavy 
a krásných výtvorů.

Materiál a pomůcky:

preCIOsa thorn™ (Th)
111 01 340; 5 x 16 mm; 23980 (57 ks)

preCIOsa rokajl (R)
331 19 001; 11/0; 23980 (643 ks) 

kroužky na závěs (3 ks); obruč
vlasec 0,18 mm (délka dle toho, s jak dlouhým 
umíte pracovat, je možno navazovat); jehla na 
šití; nůžky; ploché kleště

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Na vlasec navlékněte 21x R.

6. krok:
aby se utvořila síť, budete vždy přidávat 5x R 
a jehlu protahujte vždy třetím volným rokajlem 
na levé straně buď směrem nahoru nebo 
dolů – dle toho, jakým zrovna jedete směrem. 
pečlivě utahujte.

7. krok:
Na pošívání sítě budete potřebovat vždy 3x R, 
1x Th, 3x R. 

8. krok:
pošívejte jen tzv. středy, tak budete mít v každé 
řadě tři „bodlinky“ - thorny.

2. krok:
Nyní se budete vracet jehlou směrem nahoru 
devátým, naposledy přidaným R.

3. krok:
Navlékněte 5x R, odpočítejte na levé straně 
pět rokajlů a jehlu protáhněte směrem nahoru 
šestým volným rokajlem.

4. krok:
Opět si navlékněte 5x R, odpočítejte na levé 
straně pět rokajlů a jehlu protáhněte směrem 
nahoru šestým a zároveň posledním volným 
rokajlem.

5. krok:
Navlékněte 5x R a jehlu protáhněte směrem 
dolů třetím volným rokajlem na levé straně. 


