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Traditional Czech Beads

PRECIOSA FarfalleTM

Číslo artiklu: 321 90 001
Velikost: 2 x 4 mm, 3,2 x 6,5 mm
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Hvězdy z perliček preCiOSA Farfalle™

deSiGNÉrkA HeleNA CHMelÍkOvÁ

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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Hvězdy z perliček preCiOSA Farfalle™Hvězdy z perliček preCiOSA Farfalle™

provlékněte spodní F z navléknutých dvou F. 
přivlékněte 1x F. provlékněte krajní z prvního 
cípu směrem ze shora dolů. provlékněte 
spodní střední F a horní pravou F a přivlékněte 
1x F. provlékněte obě horní F a krajní F z 1. 
cípu.

zapošití:
kolem vlasce mezi F vytvořte smyčku a 2x jí 
provlékněte jehlu s vlascem a dobře utáhněte. 
provlékněte jehlu s vlascem dalšími dvěma F

Unikátní tvar české perličky preCiOSA Farfalle™ 
dokáže skvěle rozzářit stříbrný i barevný průtah 
dírek. využijte tento báječný efekt a vytvořte 
si třpytivé náušnice ve tvaru šesticípé hvězdy. 
vyzkoušejte skvělý výběr transparentních 
variant těchto perliček ve dvou dostupných 
velikostech 2 x 4 mm nebo 3,2 x 6,5 mm.

Materiál a pomůcky:

preCiOSA Farfalle™ (F)
321 90 001; 2 x 4 mm nebo 3,2 x 6,5 mm 
(30 ks na 1 hvězdu)

transparent se stříbrným průtahem, 
transparent s barevným průtahem, 
krystal s barevným průtahem 

slabé kroužky; náušnicové háčky; tenká 
navlékací jehla; silonový vlasec 0,20 mm; 
nůžky; ploché kleště (zploštění začátku vlasce, 
manipulace s kroužkem)

Obtížnost:

Postup:

1. cíp hvězdy:
Navlékněte 3x F a svažte konce vlasce. 
provlékněte ještě jednou 1. F vedle uzlu. 
přivlékněte ještě 2x F. znovu provlékněte 1. F 
vedle uzlu. dále provlékněte horní F (jednu ze

dvou). přivlékněte 1x F. provlékněte obě horní 
F a jednu spodní boční.

2. - 5. cíp hvězdy:
Navlékněte 2x F. provlékněte spodní boční F 
z prvního cípu. provlékněte spodní 
z navléknutých dvou F. přivlékněte 2x F. 
provlékněte spodní střední a horní pravou F. 
přivlékněte 1x F. provlékněte obě horní F 
a jednu spodní boční F. Celkem toto 
zopakujete 4x.

6. cíp hvězdy:
postupujte podobně jako u ostatních cípů 
hvězdy. Tento poslední cíp musíte propojit 
s prvním. Navlékněte 2x F. provlékněte spodní 
boční F z předešlého cípu.

a uzel vtáhněte do jejich dírek. znovu kolem 
vlasce vytvořte smyčku. Nyní provlékněte 
smyčku pouze jednou F a utáhněte. 
provlékněte další dvě F a vlasce odstřihněte. 
vyjedete-li po došití hvězdy jehlou s vlascem 
vedle počátečního konce vlasce (u prvního 
cípu), můžete oba konce svázat dvěma uzly 
a vtáhnout do dírek nejbližších F.

dokončení:
vytvořte dvě hvězdy. Na vrcholovou F na hrotu 
zavěste pomocí kroužků náušnicové háčky. 
Hvězdu můžete zavěsit na lanko a vytvořit 
náhrdelník, vyrobit přívěsek na mobil, nebo 
jehlici do klopy.
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