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3. řada:
Všechny kroužky (10 ks) jsou z 6x R8. 
Začněte přidáním 4x R8, poté 8x přidejte 
3x R8. nakonec řadu propojte 2x R8.

4. řada:
Jako 3. řada. tato řada se vůči té předešlé 
o půl kroužku posouvá.

5. řada:
Jako 3. řada. tato řada se vůči té předešlé o půl 
kroužku posouvá.

6. řada:
na střídačku šijte kroužky (10 ks) z 5x R8 a 6x 
R8. Začínejte 4x R8. Pokračujte 2x R8, poté

Vyrobte si vlastnoručně stádo oveček. 
Zvířátka ocení nejen děti. Můžou krásně 
doplnit vaši vánoční výzdobu a na jaře se 
zase vrátit s tou velikonoční. Je jen na vás, 
kolik oveček, beránků a jehňátek vytvoříte. 
opět můžete využít barevnou a velikostní 
škálu perliček Preciosa traditional czech 
Beads a kombinovat dle vlastní představivosti. 
Propojené kroužky navlečeného rokajlu vytvoří 
iluzi chomáčků načechrané vlny. díky nožičkám 
vyrobeným z drátků si můžete stádo oveček 
naaranžovat podle potřeby nebo připevnit 
na různé podklady.

inspiraci, trpělivost a radost z tvoření z perlí 
a perliček Vám přeje Preciosa ornela.

Materiál a pomůcky:

Preciosa rokajl (R10) 
kožíšek
331 19 001; 10/0; 46113 (1600 ks) béžová

Preciosa rokajl (R8)
tělo, hlava, krk, nožičky
331 19 001; 7/0; 46381 vosk (262 ks) béžová

Preciosa rokajl (R8)
kopýtka
331 19 001; 8/0; 23980 mat (4 ks) černá

ohněm leštěné perle (FPB1)
oči, nos
151 19 001 nebo 111 19 001; 3 mm 
23980 (3 ks) černá

ohněm leštěné perle (FPB2)
vnitřek těla
151 19 001 nebo 111 19 001; 12 mm
00030/28701
světlý odstín (2 ks)

drát 0,80 mm (zlatý); nůžky; tenká delší
jehla; silonový vlasec 0,20 mm; ploché kleště 
(zploštění začátku vlasce, zarovnání drátu); 
ketlovací kleště; štípací kleště

obtížnost:

Postup:

Tělo
navzájem propojujte kroužky z 5 ks nebo 
6 ks béžové R8. Používejte jednu z technik šití 
pravoúhlého stehu. Vnitřek zpevněte 2x FPB2.

Základ:
navlékněte a svažte 5x R8.

1. řada:
Pět kroužků je vytvořeno z 6x R8. k základu 
připojujte nejdříve 5x R8, poté třikrát 
navlékněte 4x R8 a nakonec řadu doplňte 3x 
R8.

2. řada:
na střídačku šijte kroužky (10 ks) z 5x R8 
a 6x R8. Začněte přišitím 4x R8. Posuňte se 
a přidejte 8x 3 ks R8. nakonec řadu propojte 
přidáním 2x R8.

3x R8. toto střídání využijte 4x. nakonec řadu 
propojte 1x R8.

7. řada:
Šijte kroužky (5 ks) z 6x R8. Přidejte 3x R8, 
poté 2x R8 a to celé opakujeme 3x. 
Řadu propojte 1x R8. tělíčko je podlouhlé. 
Proto, než řadu propojíte, dovnitř vložte 
2x FPB2.

Zakončení:
Vrcholové rokajly z předešlé řady (5x R8) 
propojte. Vlasec zapošijte.
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OvečkyOvečky

Ovečka / Sheep
tělo / body

1. řada / 1st row

Ovečka / Sheep
tělo / body

nohy

nohy 
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Kožešina
nad každý R8 přivlékejte po dvou obloučcích 
z 4x R10. někdy můžete jeden oblouček občas 
vynechat (hrudník, zadeček). na zádech a břiše 
občas nad R8 obloučky nešijte vůbec. 
U hlavy obloučky šijte pouze v zadní části 
v zátylku (základ hlavy a část 1. řady).

Hlava
také navzájem propojujte kroužky z 5 ks R8 
a 6 ks R8. Používejte pravoúhlý steh.

Základ:
navlékněte a svažte 5x R8.

1. řada:
tvoří ji 5 kroužků z 5x R8. Připojte 4x R8, poté 
třikrát přidejte 3x R8. Řadu spojte 2x R8.

2. řada:
tvoří ji 5 kroužků z 6x R8. Připojte 4x R8, poté 
třikrát přidejte 3x R8. Řadu spojte 2x R8.

3. řada:
tvoří ji 5 kroužků z 5x R8. Připojte 3x R8, poté 
třikrát přidejte 2x R8. Řadu spojte 1x R8.

Zakončení:
Vrcholové rokajly z předešlé řady (5x R8) 
propojte. do kroužku přišijte 1x FPB1. 
Projeďte do středové řady (2. řada). Přišijte do 
jednoho kroužku 1x FPB1 (oko). Projíždějte 
touto řadou, jeden kroužek vynechte a do 
dalšího všijte druhé oko (1x FPB1).

Krk
Prokličkujte ke kroužku z 5 ks R8 na spodní 
straně hlavičky v 1. řadě. sešijte s kroužkem 
z 5 ks R8 z 2. řady na tělě.
Použijte pravoúhlý steh. tentokrát jsou 
kroužky pouze z 4 ks R8. Přidávejte mezi 
hlavou a tělem po 1x béžové R8.

Nožičky
drátem projeďte dva kroužky z 5x R8 
z 2. řady a 6. řady na spodní části těla. 
na konce drátu navlékněte 8x béžový R8
a 1x černý R8. Uketlujte očko. 
nožičky dotvarujte.
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OvečkyOvečky

Ovečka / Lamb
Hlava / Head

oči, čumák / eyes, muzzle

1. řada / 1st row

Ovečka / Sheep
Krk / neck

hlava / head

tělo/ body

ovečka/ sheep
kožešina / fur

nebo / or

2. řada / 1nd row

Ovečka / Lamb
Hlava / Head

oči, čumák 

3. řada - zakončení / 1rd row - conclusion

Ovečka / Lamb
Hlava / Head

hlava

tělo

nebo


