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Traditional Czech Beads

10. krok:
Na druhé straně náramku vyrobíte poutko 
- navlékněte si na nit R1, lísteček, 35x R2, 
lísteček a R1 (obr. č. 11).

Vraťte se do poslední kytičky a prošijte poutko 
po druhé pro zpevnění. Náramek je hotový!

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 11/0

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 7/0, 8/0

PRECIOSA SoloTM

Číslo artiklu: 117 01 332
Velikost: 2,5x5 mm

VLČí máky
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NáRAmEk z PERLí A PERLIčEk PRECIOSA

DESIGNÉRkA ALEkSANDRA LYSENkO

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

8. krok:
Spojte jednotlivé kytičky do náramku tím, že 
na nit, která vychází z poslední sešité kytičky, 
navléknete dva R1, mačkaný lísteček, dva R1, 
a pak prošijte tři prostřední rokajly z druhé 
kytičky. Navlékněte znovu dva R1, lísteček, dva 
R1, vraťte se do původní kytičky a provlékněte 
tři prostřední korálky (obr. č. 9).

9. krok:
Dále spojujte kytičky obdobným způsobem až 
vytvoříte pruh z osmi kytiček. Devátou kytičku 
přišijte tak, že místo dvou R1 za každý poslední 
lísteček přidáte 4x R2 (obr. č. 10) – toto bude 
první část zapínání.
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3. krok:
Šijte dále, až budete mít celkem 6 lístečků Pet1 
(obr. č. 3).

4. krok:
Na levou nit navlékněte R1 a na pravou nit R3, 
poté provlečte každým koncem niti z opačné 
strany první Pet1 (obr. č. 4). Oba konce nitě 
svažte.

5. krok:
Propracujte se jehlou na stranu, kde jsou R3, 
a přidejte mezi každý R3 po jednom S 
(obr. č. 5).

Propracujte se na spodní stranu a znovu svažte 
konce (obr. č. 6).

Příroda nám poskytuje nekonečné množství 
inspirace. Tentokrát jsme pro Vás připravili 
náramek z vlčích máků. Jejich květy se 
v rozkvetlé louce nikdy neztratí a vyjímat 
se budou i na Vašem zápěstí.

Náramek možná vypadá složitě, ale jeho 
výroba není těžká. Okvětní lístky tvoří 
mačkané perle Rose Petal, tyčinky a pestíky 
PRECIOSA Solo™ a PRECIOSA rokajl, propojeny 
jsou mačkanými lístečky. Díky kombinaci 
různých travertinových odstínů, syté červené 
a oranžové a průhledných lístků působí 
výsledný dojem přirozeně. Náramek můžete 
doplnit i naušnicemi. Stačí vytvořit o dva páry 
květů více a zavěsit je na háčky. S takovými 
doplňky budete, stejně jako vlčí máky, 
nepřehlédnutelná!

Nekonečnou inspiraci a radost z tvoření Vám 
přeje PRECIOSA ORNELA.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R1)
331 19 001; 8/0; 89110 Travertin (cca 1 g)

PRECIOSA rokajl (R2)
311 19 001; 11/0; 10090 (cca 0,5 g)

PRECIOSA rokajl (R3)
331 19 001; 7/0; 99190 Travertin (cca 1 g)

PRECIOSA Solo™ (S)
117 01 332; 2,5 x 5 mm; 
23890/86805 Travertin (108 ks)

PRECIOSA Rose Petal (Pet1)
111 00 077; 8 x 7 mm; 
91240 červená (54 ks)

PRECIOSA Rose Petal (Pet2)
111 00 077; 8 x 7 mm; 
93160 oranžová (54 ks)

PRECIOSA mačkaná perle (lísteček) 
111 30 078; 9 x 14 mm; 50220 (18 ks)

tenká navlékací jehla; nit; nůžky

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Navlékněte R1, Pet1, R3. Přidejte na jeden 
konec další Pet1 a provlečte ho v protisměru 
i druhým koncem tak, že vznikne malý kroužek 
(obr. č. 1).

2. krok:
Dále na levou nit navlékněte R1 a na pravou 
nit R3, pak přidejte na jednu nit Pet1 
a provlečte ho druhým koncem v protisměru 
(obr. č. 2).

6. krok:
Takových kytiček vytvořte 9 ks oranžové barvy 
a 9 ks červené.

7. krok:
Pro spojení oranžových a červených kytiček 
„zazipujte“ spodní rokajly tím, že podeberete 
po jednom rokajlu z každé strany a utáhnete 
tak, aby zapadaly do sebe (obr. č. 7).

Takto spojte všech devět oranžových 
a červených kytiček (obr. č. 8).


