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NáušNice z mačkaNých perlí preciOSa ripple™

DeSiGNÉrka alekSaNDra lYSeNkO

preciOSa OrNela Vám představuje novinkovou mačkanou perli 
preciOSa ripple™ se značkou preciOSa Traditional czech Beads.
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3. krok: 
Na každý z konců vlasce navlékněte 1x R6, 
1x Rip, 1x R6 a oběma konci provlékněte 
počáteční trojici 1x R6, 1x Rip, 1x R6.

4. krok:
zatáhněte za každý z konců vlasce 
a rovnoměrně vše utáhněte. Vznikne tak první 
kytička. pokud ji chcete zpevnit, můžete projet 
vlascem bočními perlemi a perličkami a cestou 
vytvořit pár pevných uzlíků. zbytky vlasce 
odstřihněte. koncové uzlíky je dobré zakápnout 
vteřinovým lepidlem, aby se časem neuvolnily.

5. krok:
Navlékněte 1x R6 a 1x R9 na ketlovací jehlu 
a poté i vytvořenou kytičku, nakonec přidejte 
1x R6 a 3x R9.

Těsně za posledním rokajlem jehlu ohněte 
a štípacími kleštěmi zkraťte konec na cca 8 mm. 
ketlovacími kleštěmi pak vytvořte očko.

představujeme Vám jednoduchý návod 
na elegantní náušnice inspirované krásami 
přírody. přirozeně působí mačkané perle 
preciOSa ripple™ díky svému souměrně 
zvlněnému povrchu. Dvoubarevný vakuový 
dekor s názvem california v matném provedení 
skvěle ladí se zlatým rokajlem. Díky široké 
barevné nabídce perlí i perliček 
preciOSa Traditional czech Beads si můžete 
vytvořit svou vlastní kombinaci barev 
i povrchových úprav a sladit tak doplňky 
se svým šatníkem a různými příležitostmi.

přejeme Vám mnoho inspirace a nápadů 
při tvoření s perlemi a perličkami 
preciOSa Traditional czech Beads.

Materiál a pomůcky:

preciOSa rokajl (R9)
331 19 001; 9/0; 
59142 (cca 1 g)

preciOSa rokajl (R6)
331 19 001; 6/0; 
59142 (cca 5 g)

preciOSa ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 
00030/98852 (24 ks)

silonový vlasec 0,25 mm (cca 1 m); 
2x ketlovací jehla délka 4 cm starobronz; 
2x náušnicové háčky starobronz; nůžky; 
ketlovací kleště; ploché kleště; štípací kleště

Obtížnost:

Postup:

Náušnice ve tvaru kytiček se dělají pomocí 
techniky zvané „čtyřkorálek“.

1. krok: 
Na vlasec o délce asi 50 cm navlékněte 
1x R6, 1x Rip, 2x R6, 1x Rip, 2x R6, 1x Rip, 
1x R6. Tuto navléknutou řadu posuňte 
na střed vlasce. Na jeden konec vlasce 
navlékněte 1x R6, 1x Rip, 1x R6 a druhým 
koncem je provlékněte v protisměru.

2. krok: 
Na každý z konců vlasce navlékněte 1x R6, 
1x Rip, 1x R6. Na jeden z konců navlékněte 
ještě jednou trojici 1x R6, 1x Rip, 1x R6 
a druhým koncem jí projeďte v protisměru. 
celý tento krok zopakujte ještě jednou. 

6. krok:
kytičku zavěste na náušnicový háček. 

7. krok:
celý postup zopakujte ještě jednou pro 
vytvoření druhé náušnice.


