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Drátěné koule zDobené perlemi

preciosa ornela Vám představuje perle
preciosa traditional czech beads.
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představujeme Vám jednoduchý návod 
na elegantní vánoční dekoraci. Jako základ jsou 
použity barevné drátěné koule. můžete použít 
i koule z přírodních materiálů. perle a perličky 
různých velikostí, tvarů, povrchových úprav 
i barevných odstínů se na nich budou krásně 
vyjímat. zvolit můžete i celkově jiný barevný 
tón. Široká nabídka perlí a perliček 
preciosa traditional czech beads Vám 
umožní sladit dekoraci s vánoční atmosférou 
Vašeho domova.

krásný sváteční čas Vám přeje 
preciosa ornela.

Materiál a pomůcky:

červená směs tvarů od 5 mm do 12 mm 
(transparentní i syté odstíny; kulaté, ploché, 
různostranné tvary; mačkané, broušené, 
voskové perle)

drátěné koule - polotovar; silonový vlasec 
0,20 - 0,30 mm; nůžky

obtížnost:

Postup:

Koule zdobené perlemi
ustřihněte si asi 1,50 m silonového vlasce 
(asi na rozpažení). Jeden konec vlasce přivažte 
k drátu na kouli dvěma uzly (obr. č. 1). 
přečnívající krátký konec by měl mýt asi 15 cm. 
na dlouhý vlasec navlékněte perli (obr. č. 2). 
posuňte ji blíže k počátečnímu uzlu (obr. č. 3). 
Ještě jednou provlékněte stejným směrem, 
nyní je perle zajištěná okem. 
můžete s ní opatrně pohybovat. 
umístěte ji do mezery mezi dráty (obr. č. 4, 5). 
navlékněte další perli, opět ji znovu 
provlékněte a umístěte do mezery (obr. č. 
6, 7). omotejte jednou vlasec na blízký drát, 
vytvořte podobné oko jako kolem perle (obr. 
č. 7, 8). opakujte. na vlasec navlékněte a 
zajistěte 2x po jedné perli a omotejte drát. 
kouli můžete omotávat různými směry, 
křížit vlasce apod. 
při zakončení se musíte přiblížit k počátečnímu 
přečnívajícímu vlasci (obr. č. 9). 
navlékněte perli a zajistěte, projeďte ji v 
opačném směru i počátečním vlascem. 
konce vlasců svažte dvěma uzly a oba konce 
vtáhněte do perle. snažte se opatrně skrýt 
i uzle. konce odstřihněte.

Řetěz
na řetěz potřebujete asi 6 m vlasce. 
pro lepší manipulaci můžete použít kratší 
vlasce a poté je navázat. nechte asi 15 cm 
volné konce. navlékněte postupně perle, 
tentokrát je provlékejte dvakrát (obr. č. 1, 
2). Drátěné koule přichytávejte omotáním 
vlasce na drátě na dvou protilehlých bodech 
koule (obr. č. 3). Do mezery mezi koulemi 
přichytávejte 3 až 5 perlí (obr. č. 4). 
na jeden řetěz použijte 7 ks koulí (obr. č. 5).

navazování vlasců - na jeden konec navlékněte 
perli, s druhým koncem postupujte stejně, 
ale navlékejte ho v protisměru. konce svažte 
dvěma uzly, zatáhněte je do perlí 
a odstřihněte.
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