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Náušnice s mačkanou perlí PRECIOSA Ripple™

DESIGNÉRKA JANA BUKOVSKÁ

PRECIOSA ORNELA Vám představuje novinkovou mačkanou perli 
PRECIOSA Ripple™ se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.

10. krok:
Nyní kleštěmi připevněte na stejné špičky 
hvězdičky na každou stranu 3x kroužek 
(obr. č. 10a, 10b) a poslední přidané kroužky 
spojte jedním kroužkem, na který navlékněte 
afroháček a zavřete jej (obr. č. 10c).

Máte hotovou 1 náušnici. Zopakujete krok 
1-10 a budete mít hotový pár.

9.

10a. 10b.

10c.
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5. krok.
Jehla vychází ze špičky hvězdičky (obr. č. 
5a), přidejte 1x Rip a 1x R7 a vraťte se skrz 
středovou dírku Rip zpátky na druhou stranu 
(obr. č. 5b) a protáhněte vlasec rokajlem ve 
špičce hvězdičky druhou stranou (obr. č. 5c) a 
přejděte do další špičky hvězdičky (obr. č. 5d), 
kde budete tyto kroky opakovat, než budete 
mít navlečen 5x Rip a 5x R7 (obr. č. 5e).

6. krok:
Jehlu protáhněte skrz Rip na druhou stranu, 
a pak protáhněte R7. Přidejte 3x R7 a 
protáhněte R7 u sousedního Rip (obr. č. 6a, 
6b). Tento krok zopakujte, dokud nemáte 
uzavřený kruh (obr. č. 6c).

Rokajlové hvězdy plovoucí na zvlněných 
perlích neztrácejí svůj třpyt ani v kontrastu 
s jejich matným vzhledem.

Kulaté perle PRECIOSA Ripple™ s rozměrem 
12 mm mají středově umístěnou dírku 
a oboustranně zvlněný povrch. Shodný 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 předurčuje tyto perle 
při navlékání nebo našívání k jejich propojení 
s perličkami nebo s drobnějšími ohněm 
leštěnými perlemi.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 00030/98850 (10 ks)

PRECIOSA rokajl (R7)
331 19 001; 7/0; 78102 (100 ks)

kroužek 0,5 cm (14 ks); afroháček (2 ks 
vlasec); 0,18 mm cca 90 cm; tenká jehla 
na šití; nůžky; kleště ploché

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Na jehlu s vlascem navlékněte 5x R7 a svažte 
dvojitým uzlem do kroužku (obr. č. 1). Pro 

zpevnění protáhněte vlasec ještě jednou 
kolem dokola.

2. krok:
Jehla vychází z rokajlu. Navlékněte 1x R7 a 
provlékněte sousedním R v kroužku (obr. č. 
2). Takto pokračujte kolem dokola, dokud 
nemáte mezi každým R7 přidán jeden další. 
Celkem jsme v tomto kroku přidali 5x R7 
(obr. č. 2a).

3. krok:
Jehla vychází z posledního přidaného R7 
(obr. č. 3a). Navlékněte 2x R7 a provlékněte 
jehlu dalším vyčnívajícím R7. Tento krok 
opakujte, než uzavřete kruh (obr. č. 3b). 
Celkem je přidáno 10x R7 (obr. č. 3c).

4. krok:
Jehla vychází z prvního rokajlu přidávané 
dvojice z minulého kroku (obr. č. 4a). 
Navlékněte 1x R7 a jehlu protáhněte druhým 
rokajlem (obr. č. 4b), dále rokajlem mezi
dvojicemi a zase do prvního rokajlu z dvojice 
a takto pokračujte, než budete mít základ 
hvězdičky hotový (obr. č. 4c).

7. krok:
Jehla vychází z posledního R7 z přidané 
trojice z minulého kroku a musíte jí 
protáhnout následujícím prvním přidaným 
R7 z trojice (obr. č. 7a). Takto to udělejte 
opět kolem dokola (obr. č. 7b).

8. krok.
Tentokrát bude jehla vycházet z 
prostředního R7 z kroku 6 a budete přidávat 
1x R7 a jehlu protáhnete následujícím 
prostředním R7 (obr. č. 8a). Tento krok 
zopakujte, než opět uzavřete kruh (obr. č. 
8b).

9. krok:
V tomto kroku zpevníte pětici posledně 
přidaných rokajlů tak, aby se střed stáhl. 
Zauzlíkujete a oba konce vlasců zapošijete 
do nejbližších R7 (obr. č. 9).
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