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Traditional Czech Beads

Lankem se vraťte zpět do perle, kovových 
rokajlů a ještě pár předešlých rokajlů a perlí. 
Vytvořte koncovou smyčku z lanka (obr. č. 7). 

Kovové rokajly zamáčkněte a konec lanka 
odstřihněte. Na lankové smyčky připevněte 
pomocí kroužků nebo oválků zapínání. 
Na jednu stranu karabinku, na druhou 
adjustový řetízek na konci s naketlovanou FPB8 
(obr. č. 8, 9).

Náušnice
1. krok: 
Nejdříve si naketlujte dva stejné přívěsky jako 
u šitého středu k náhrdelníku. K přivěšení na 
háček si spojte dva kroužky nebo oválky.

2. krok: 
Navlékněte 1x R8, 1x FPB8, 1x R8, 1x FPB8, 
1x R8, přívěsek, 1x R8, 1x FPB8, 1x R8, 
1x FPB8, 1x R8 a spojené oválky. Vlasec svažte 
dvěma uzly. Náušnici zpevněte. Prošijte ji 
ještě jednou a znovu svažte. Vlasec vtáhněte 
do okolních rokajlů a perlí a odstřihněte. 
Pootevřete očko háčku, provlékněte ho 
vrchním oválkem a zavřete.

Traditional Czech Beads

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

Malá večerní
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NáhrdeLNíK a NáušNice z traVertiNoVých PerLí

Preciosa orNeLa Vám představuje perle a perličky
Preciosa traditional czech Beads.
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Preciosa mačkané perle (PB12)
111 19 001; 12 mm; 00030/86800 
(2 ks náhrdelník)

Preciosa mačkané perle (PB14)
111 19 001; 14 mm; 00030/86800 
(3 ks náhrdelník, 2 ks náušnice)

ketlovací nýt (34 mm, 36 mm a 18 mm); 
malé kroužky nebo oválky; karabina; adjustový 
řetízek (7 cm); zamačkávací kovové rokajly; 
náušnicové háčky (černá varianta - rhodium, 
platina; světlá varianta – zlato)
silonový vlasec 0,20 mm; lanko 0,38 mm; tenká 
šicí jehla; nůžky ketlovací kleště; ploché kleště 
(zmáčknutí začátku vlasce, zavírání kroužků, 
zamáčknutí kovového rokajlu)

obtížnost:

Postup:

Náhrdelník
1. krok: 
uketlujte perle, které později přivěsíte ke 
středové šité části. Perli navlečte na ketlovací 
nýt a vytvořte pomocí ketlovacích kleští na nýtu 
očko. uchopte konec nýtu, otočte kolem hrotu, 
očko dorovnejte. K očku zavěste dva kroužky 
nebo oválky. Kroužek pootevřete, provlékněte 
očkem a zavřete. druhý kroužek připevněte 
ke kroužku (obr. č. 1a, 1b, 1c). Vytvořte pět 
přívěsků (černá 4x FPB14, 1x FPB16, 

světlá 2x PB12, 3x PB14).

2. krok: 
ušijte střed náhrdelníku. Navlékněte si základní 
návlek k šití středového pásku. Konec vlasce si 
zajistěte přivázáním rokajlu. Navlečte 1x R8, 
1x FPB8, 1x R8, 1x FPB8, 3x R8, 1x FPB8, 
1x R8, 1x FPB8, 3x R8, 1x FPB8, 1x R8, 
1x FPB8, 3x R8, 1x FPB8, 1x R8, 1x FPB8, 
3x R8, 1x FPB8, 1x R8, 1x FPB8, 3x R8, 
1x FPB8, 1x R8, 1x FPB8, 3x R8, 1x FPB8, 
1x R8, 1x FPB8, 2x R8, 1x FPB8, 2x R8, 
1x FPB8 (obr. č. 2).

3. krok:
začněte se vracet, doplňovat zbytek pásku. 
Použijte pravoúhlý steh. Vytvořte první „čtverec“ 
ze čtyř perlí a rokajlů. Provlečte poslední ze tří 
rokajlů v posledním úseku, 
kde jsou tři rokajly vedle sebe. Navlečte 1x R8 
a provlečte první rokajl z tohoto úseku. 
Navlečte 1x FPB8, 1x R8, naketlovaný přívěsek, 
1x R8, 1x FPB8. Provlečte poslední rokajl 
v dalším úseku ze tří rokajlů. 
Vznikl druhý „čtverec“. stejně postupujte 
až na konec pásku. V úsecích s třemi rokajly 
přivlékejte 1x R8 a pod perlemi přidávejte 
perle, rokajl a přívěsek. Na konci pásku za perli 
přidejte ještě 1x R8 (obr. č. 3).

Vyrobte si okouzlující sadu módních doplňků 
k malé večerní róbě. Představujeme Vám 
jednoduchý návod na náhrdelník a náušnice 
vyrobené z perlí s povrchovou úpravou 
připomínající vápencový nerost travertin. 
Nechte se inspirovat rozmanitostí velikostí, 
tvarů a barevných variant perlí a perliček 
Preciosa traditional czech Beads a vytvořte si 
originální šperk, se kterým zazáříte!

Preciosa orNeLa Vám přeje mnoho radosti 
a nápadů při tvoření s perlemi a perličkami 
Preciosa traditional czech Beads.

Materiál a pomůcky:

Černá varianta
Preciosa rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 23980 
(64 ks náhrdelník, 12 ks náušnice)

Preciosa ohněm leštěné perle (FPB8)
151 19 501; 8 mm; 23980/86800 
(53 ks náhrdelník, 8 ks náušnice)

Preciosa ohněm leštěné perle (FPB14)
151 19 001; 14 mm; 23980 
(4 ks náhrdelník)

Preciosa ohněm leštěné perle (FPB16)
151 19 001; 16 mm; 23980 
(1 ks náhrdelník, 2 ks náušnice)

Světlá varianta
Preciosa rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 66209 
(62 ks náhrdelník, 12 ks náušnice)

Preciosa ohněm leštěné perle (FPB8)
151 19 501; 8 mm; 02010/86800 
(51 ks náhrdelník, 8 ks náušnice)

4. krok 
Vlasce svažte dvěma uzly. středový pásek 
zpevněte. Ještě jednou ho projeďte ve směru 
základního návleku a doplňování. Konce vlasců 
opět svažte a vtáhněte do okolních rokajlů 
a perlí a odstřihněte (obr. č. 4).

5. krok: 
doplnění návleku k zapínání. začněte u pásku. 
Na lanko navlékněte kovový zamačkávací 
rokajl, 1x FPB8, kovový zamačkávací rokajl, 
1x FPB8. Provlékněte lanko krajním „čtvercem“ 
u pásku a vjeďte zpět do perlí a kovového 
rokajlu. utáhněte, lanko umístěte mezi dva 
rokajly na okraji pásku. zamáčkněte kovové 
rokajly. Jeden konec lanka odstřihněte asi 
1 – 2 cm od kovového rokajlu, na druhém 
dlouhém konci pokračujte v návleku. 
Krátký konec schovejte do navlékaných perlí 
(obr. č. 5). 

doplňte u černé varianty 9x FPB8 a mezi ně 
8x R8, u světlé varianty 8x FPB8 a mezi ně 
7x R8 (dle celkové délky náhrdelníku – 
38 cm). Nakonec na lanko navlékněte kovový 
zamačkávací rokajl, FPB8 a kovový rokajl 
(obr. č. 6).
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