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Ježatý náramek z PreCIOSa Villa™

DeSIGnÉrka HeLena CHmeLÍkOVá

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perle a perličky
PreCIOSa traditional Czech Beads.

náramek nemusíte navlékat na ocelové 
dráty. Vytvořte nad koncovými V3 z obou řad 
oblouček z 12x R10. Dvakrát jej provlékněte 
spolu se zmíněnými Villami. k obloučkům 
pomocí kroužků připevněte karabinu 
a adjustový řetízek.
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Ježatý náramek z PreCIOSa Villa™Ježatý náramek z PreCIOSa Villa™

Představujeme Vám návod na náramek 
inspirovaný bodlinami dikobraza. 
Jehlany PreCIOSa Villa™ se díky své čtvercové 
základně a umístění dírek dají lehce spojovat 
do pravidelných útvarů pomocí pravoúhlého 
stehu. Jednoduše tak dosáhnete efektivního 
vzoru. PreCIOSa Villa™ je v nabídce v mnoha 
barvách, můžete tedy zvolit nejrůznější barevné 
kombinace a poskládat je do vzoru podle 
svého. Výsledný vzhled bude pokaždý jiný 
podle toho, zda perle zvolíte sladěné tón v tónu 
nebo v kontrastních barvách.

nekonečnou inspiraci pro tvorbu s perlemi 
a perličkami Vám přeje PreCIOSa OrneLa.

Materiál a pomůcky:

PreCIOSa Villa™ (V1)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
53420 khaki (22 ks)

PreCIOSa Villa™ (V2)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
00030/28101 Vitrail (44 ks)

PreCIOSa Villa™ (V3)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
23980/14495 zelený iris (46 ks)

PreCIOSa rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 
18503 stříbrný (24 ks)

perle k ukončení adjusty

ocelový paměťový drát o průměru návinu 
6 cm; adjustový řetízek; malé oválky; karabinka; 
ketlovací jehla; silonový vlasec 0,20 mm; tenká 
jehla; nůžky; ploché kleště (zploštění začátku 
vlasce, dorovnání ketlovaných oček a kroužků); 
ketlovací kleště; vetší štípací kleště

4. krok:
Pokračujte v řadě. 
Střídejte 2. a 3. krok. Celkem ušijte 22 
čtverečků. Provlékání posledního čtverečku 
ukončete ve V1. 

5. krok:
První čtvereček v druhé řadě. 
navlékněte 1x V3, 1x V2 a 1x V3. znovu 
provlékněte V1 z posledního čtverečku první 
řady. Ještě jednou provlékněte V3, V2 a V3 
z prvního čtverečku druhé řady. Provlékněte V1 
z předposledního čtverečku první řady. 

6. krok:
Druhý čtvereček druhé řady. 
navlékněte 1x V3, 1x V2. Provlékněte V3 z 
prvního čtverečku druhé řady. z druhého
čtverečku druhé řady provlékněte V1 a V3
(obr. č. 3).

7. krok:
Pokračujte v druhé řadě. 
Střídejte 5. a 6. krok. Opět ušijte 22 čtverečků.

Obtížnost:

Postup:

k vytvoření tohoto náramku použijte 
„pravoúhlý“ steh. Šijte „čtverečky“, které 
vzájemně propojte. nejdříve ušijte jednu 
dlouhou řadu z „čtverečků“ a k ní navažte 
druhou řadu „čtvereček“ po „čtverečku“ .

1. krok:
Ušijte čtvereček. 
navlékněte 1x V3, 1x V2, 1x V3 a 1x V1. 
Vlasec svažte dvěma uzly (obr. č. 1).

2. krok:
Druhý čtvereček. 
Provlékněte nejbližší V3. navlékněte 1x V2, 
1x V3 a 1x V1. Provlékněte opět V3 z prvního 
čtverečku. Provlékněte V3 a V2 z druhého 
čtverečku. 
 
3. krok:
třetí čtvereček. 
navlékněte 1x V1, 1x V3, 1x V2. Provlékněte 
V3 z druhého čtverečku. z třetího čtverečku 
provlékněte V1 a V3 (obr. č. 2).

8. krok:
krajní V2 provlékněte paměťovým drátem. 
Odstřihněte něco málo přes jednu otočku 
drátu. Uketlujte očko. začněte postupně 
opatrně projíždět Villy. Po provlečení všech 
Vill drát odstřihněte na délku uketlování 
koncového očka. Vytvořte očko. tyto Villy 
mohou být vlascem provlečeny nejvýše 2x. 
nesmí v nich být skryt uzel.

9. krok:
Připevněte zapínání. 
Odstřihněte tři očka z adjustového řetízku. 
Spojte je oválky s očky na paměťových drátech. 
ke středovému očku řetízku pomocí oválku 
připevněte karabinku nebo asi 10 oček 
adjustového řetízku s naketlovanou koncovou 
perlí.
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