6. krok:
Oblouky z lanek provlékněte Twiny.
Jedny oblouky levými T2, druhé pravými.
Větší oblouk provlékněte vrcholovým T1
a to spodní dírkou (obr. č. 2).
Projeďte T2 menších oblouků. Navlékněte 2x
zamačkávací rokajl, 1x R2, 2x zamačkávací
rokajl, 1x R2, 2x zamačkávací rokajl.
Od prvního do posledního zamačkávacího
rokajlu naměřte 5 cm, rokajly rozmáčkněte.
Zopakujte postup ještě 4x. Stejně postupujte
i s R3 na druhém menším oblouku. Pozor!
Počáteční a koncový rokajl zamáčkněte až
když lanka propojíte. Konci lanek, ale v
opačném směru, projeďte stejnými T2 a po
obou stranách zamačkávacími rokajly.
Rokajly rozmáčkněte a přebytky odskřípněte.
Zbylé rokajly smíchejte. Větší oblouky měří
7,5 cm. Na každý navlékněte 2x R po obou
stranách se zamačkávacími rokajly.
Délku oblouku naznačte zalomením lanka.
Myslete při tom na koncové propojení
lanka. To umístíte do jednoho z R a okolních
zamačkávacích rokajlů. Rokajly rozmístěte
libovolně. Teprve nyní zamačkávací rokajly
u R2 a R3 rozmáčkněte.
Středovou hvězdu, případně brožové zapínání
(můstek) přilepte.
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Květinová brož v pastelových barvách

Představujeme Vám návod na květinovou brož
v jemných pastelových barvách.
Díky dvoudírkovým perličkám PRECIOSA Twin™
můžete jednoduše a elegantně propojovat
jednotlivá lanka. Látkový základ brože
si můžete snadno vyrobit z různých zbytků
látek. Díky široké škále perlí a perliček
PRECIOSA Traditional Czech Beads můžete
zvolit svou vlastní barevnou kombinaci celé
brože. Květinu také můžete místo brožového
zapínání připevnit na vlasovou sponu a ozdobit
jí svůj účes.

Květ
Květinová brož v pastelových barvách

Postup:

Začněte návlekem oblouků procházejících
vrchními dírkami T1 na cípech středové hvězdy.
Drátem projeďte vrcholový T1, přidejte 10x R1,
15x T1 a 10x R1. Provlékněte další vrcholový
T1 a vytvořte další oblouk rokajlů a Twinů.
Takto dotvořte i další tři oblouky. Twiny střídavě
vyklopte nahoru a dolů.

1. krok:
Ušijte středovou hvězdu
Navlékněte 5x T1 doprostřed vlasce a konce
svažte. Nad mezerami mezi T1 ušijte 5 cípů
hvězdy vždy z 3x T1 (obr. č. 1).

3. krok:
Pokračujte oblouky nejblíže ke středové
hvězdě. Nyní provlékněte druhou dírku T1
z cípu hvězdy. Provlékněte dírku, přidejte
10x R1, provlékněte 8x T1 z předešlého
oblouku a mezi ně přidejte po jednom R1.
Dovlékněte dalších 10x R1. Tento postup
opakujte ještě 4x.

středová hvězda

obr. č. 1 středová hvězda

Radost z tvoření Vám přeje PRECIOSA ORNELA.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA Twin™
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 78098 (95 ks); T1
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 78036 (20 ks); T2
PRECIOSA rokajl
331 19 001; 11/0; 08273 (330 ks); R1
331 19 001; 6/0; 17236 (15 ks); R2
331 19 001; 6/0; 08136 (15 ks); R3

2. krok:
Začněte tvořit květinu navlékáním rokajlů
obr. č. 2 drátěné oblouky (zelená linie)
a Twinů na drát (obr. č. 2).

4. krok:
Vytvořte vnější oblouk z rokajlů a Twinů.
Provlékněte zbylých 7x T1 z prostředního
oblouku. Do prvních dvou mezer po levé
i pravé straně navlékněte 3x R1. Do dvou
vrcholových mezer navlékněte po 2x T2.
Mezi velké oblouky navlékněte 7x R1.
Tento postup opakujte ještě 4x.

lankové oblouky (modrá linie)
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drát 0,3 - 0,4 mm; zamačkávací rokajl (platina);
látkový květ (vyrábí Moraviaflor) - nejlépe s
brožovým zapínáním (můstek); světle modré
lanko; silonový vlasec 0,2 mm; tenká jehla;
nůžky; štípací kleště; ploché kleště; pravítko;
lepidlo (savý, nesavý materiál)
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5. krok:
Dráty od všech oblouků utáhněte, konce
drátů přiložte k sobě a zatočte těsně za rokajly
a Twiny. Odštípněte a nechte asi 2 – 3 mm
dlouhé konce.
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