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Traditional Czech Beads

PRECIOSA PipTM

Číslo artiklu: 111 01 346
Velikost: 5 x 7 mm

PRECIOSA TwinTM

Číslo artiklu: 321 96 001
Velikost: 2,5 x 5 mm

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 10/0 OzdObNé SVíČky
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Svíčky zdobené perlemi preCioSA pip™

deSiGnérkA kerrie SlAde

PRECIOSA ORNELA vám představuje perle a perličky
preCioSA Traditional Czech beads.
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3. krok:
pracujte v opačném směru než v 1. kroku. 
přidejte 1x R mezi každý T, projíždějte při tom 
volnými dírkami T. Skončete ve stejné dírce, 
ve které jste začali v tomto kroku (obr. č. 3). 
Utáhněte vlasec tak, že se vytvoří vzor květu.

4. krok:
provlékněte ještě jednou R přidané v 3. kroku 
a druhé dírky T stejně jako v 3. kroku. Utáhněte 
tak, aby byl vlasec vidět co nejméně (obr. č. 4).

5. krok:
Ještě jednou projeďte dokola všechny T a R, 
jak je zobrazeno na obr. 4. mezi každou dvojicí 
uvažte uzel (celkem 5 uzlů) a průběžně vlasec 
utahujte. nakonec odstřihněte zbývající část 
pracovní části vlasce.

6. krok:
koncovou částí vlasce provlékněte všechny P 
a vnější dírky T (obr. č. 5).

Svíčky dotvářejí atmosféru domova. 
představujeme vám návod na jednoduché 
elegantní kytičky, kterými můžete svíčky 
ozdobit. pokud jich vyrobíte více, můžete 
jimi ozdobit i další bytové doplňky a vše tak 
perfektně sladit. díky široké škále barev 
a povrchových úprav perlí a perliček 
preCioSA Traditional Czech beads můžete 
vytvořit nepřeberné množství kombinací. 
vyrobené kytičky můžete použít i k ozdobení 
jiných věcí (polštáře, oblečení). přišijte je 
pomocí většího rokajlu místo špendlíku. 
Upozorňujeme, že svíčky by měly být použity 
pouze jako dekorace. nejsou určeny k zapálení. 
preCioSA ornelA vám přeje spoustu zábavy 
při tvoření s tradičními českými perlemi a 
perličkami.

Materiál a pomůcky:

preCioSA pip™ (P)
111 01 346; 5 x 7 mm; 23030 (30 ks)
111 01 346; 5 x 7 mm; 63130 (30 ks)
111 01 346; 5 x 7 mm; 23980/28103 (30 ks)
111 01 346; 5 x 7 mm; 23980/281v3 (30 ks)

preCioSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 01710 (30 ks)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 01700 (30 ks)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 46102 (30 ks )
321 96 001; 2,5 x 5 mm; 01700 (30 ks)

preCioSA rokajl (R)
331 19 001; 10/0; 01710 (30 ks)
331 19 001; 10/0; 01700 (30 ks)
331 19 001; 10/0; 46102 (30 ks)
311 19 001; 10/0; 23980 (30 ks)

na jednu svíčku: svíčka (asi 3 x 4 x 12 mm); 
6 krejčovských špendlíků s perleťovou 
hlavičkou; silonový vlasec (0,20 mm); 
navlékací jehla (velikost 10 - 12); nůžky

obtížnost:

Postup:

květiny jsou tvořené pomocí peyotového 
stehu. každá má v průměru asi 2 cm. 

Postup pro jednu svíčku 
1. krok:
na jehlu navlékněte vlasec dlouhý 50 cm a na 
střídačku 5x T a 5x P. konec vlasce si nechte 
volný o délce asi 20 cm. všemi T a P projeďte 
ještě jednou dokola a vytvořte kroužek. 
vyjeďte opět prvním T (obr. č. 1).

poznámka: pokud používáte dvoubarevné 
P, dávejte pozor, abyste měli všechny perle 
navléknuté stejnou rubovou nebo lícovou 
stranou.

2. krok:
projeďte volnou dírkou prvního T z 1. kroku 
(obr. č. 2).

7. krok:
Ještě jednou projeďte dokola všechny T a P, jak 
je zobrazeno na obr. č. 5. mezi každou dvojicí 
uvažte uzel (celkem 5 uzlů) a průběžně vlasec 
utahujte. zbylý konec vlasce odstřihněte.

8. krok:
kroky 1. – 7. zopakujte ještě 5x, abyste získali 
6 kytiček pro ozdobení svíčky.

9. krok:
dírkou uprostřed kytičky provlékněte špendlík 
s velkou hlavičkou a připevněte ji tak ke svíčce. 
pokud máte příliš dlouhé špendlíky, zkraťte je 
štípacími kleštěmi na požadovanou délku.


