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Čelenka s textilním květem a perliČkami

DesiGnÉrka Helena CHmelíkOvÁ

PRECIOSA ORNELA vám představuje perle a perličky
preCiOsa traditional Czech Beads.
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Okvětní listy na drátě 
(použijte asi 1 m drátu)

3. krok:
pro provlečení použijete R6 ze středového 
obvodu u kolečka. provlékáte R6, pod kterým 
není na vnitřním obvodu kolečka přidávaný 
R6. Drátem vyjedete směrem ven z kolečka. 
navlékněte 21 ks R6. Do 21. rokajlu se drátem 
vraťte. Utáhněte a vytvořte malou smyčku. 
navlékněte dalších 20 ks R6. Odpočítejte 2 
„čtverečky“ na kolečku. Drátem vjeďte směrem 
dovnitř kolečka.

4. krok:
Odpočítejte 2 „čtverečky“. Drátem vyjeďte 
směrem ven z kolečka. navlékněte další okvětní
lístek. stejně vytvořte všech pět okvětních 
lístků.

květinové vzory a dekorace jsou stále oblíbené 
a v současné době i velmi aktuální.

Fascinátor ve tvaru lotosového květu, který si 
můžete vyrobit podle našeho návodu, bude 
vtipným a hravým módním doplňkem.

Materiál a pomůcky:

preCiOsa rokajl (R6a)
331 19 001; 6/0; 16228 (275 ks); lila

preCiOsa rokajl (R6b)
331 19 001; 6/0; 16258 (275 ks); 
pastelově zelená

preCiOsa rokajl (R6c)
331 19 001; 6/0; 16298 (275 ks); 
pastelově růžová

Ohněm leštěné perle
151 19 001; 12 – 14 mm; 
odstín blízký použitým barvám (1 ks)

kovodíly - stříbro; platina - drát 0,50 mm; 
zamačkávací kovový rokajl

látkové květy průměr asi 15 cm (vyrábí 
moraviaflor) - 2 ks lila, 1 ks pastelově zelená, 
1 ks pastelová růžová; lanko (lila, pastelově 
zelená, pastelově růžová); silonový vlasec 
0,20 mm; tenká jehla; pevnější krejčovská jehla; 
štípací kleště; ploché kleště (zploštění začátku 
vlasce, zamáčknutí kovových rokajlů); lepidlo

Obtížnost:

Postup:

vytvořte tři velké květy (po 1 ks lila, pastelově 
zelený a pastelově růžový). nejdříve ušijte 
středové kolečko. k němu připojte okvětní 
lístky navlékané na drát a na lanko. můžete 
použít květinové polotovary firmy moraviaflor.

Ušijte středové kolečko

1. krok:
konec silonového vlasce zajistěte přivázáním 
drobného rokajlu. navlékněte 41 ks R6. 
pomocí „pravoúhlého stehu“ vytvořte pásek. 
při šití vznikají navzájem propojené „čtverečky“ 
ze 4 ks R6. některé rokajly prošíváte, další 
doplňujete. 20. „čtvereček“ vznikne spojením 
s 1. „čtverečkem“. vlasce svažte dvěma uzly.

2. krok: 
Zpevněte vnitřní obvod dvojitým provlečením.
Zároveň za každým druhým rokajlem 
přidávejte 1 ks R6. Oba konce vlasce svažte 
dvěma uzly a vtáhněte do okolních rokajlů R6.

5. krok:
konce drátu smotejte. asi po 0,5 cm 
odskřípněte. přimáčkněte ke kolečku.

rub

rub

líc
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Sestavení květu

9. krok:
položte na sebe lila látkový květ, lila rokajlový 
květ, lila látkový květ, zelený rokajlový květ, 
zelený látkový květ, růžový rokajlový květ 
a růžový látkový květ. všechny ve středu sešijte 
vlascem nebo nití pomocí pevnější krejčovské 
jehly.

10. krok:
Z vrchu do středu květu přišijte velkou perli.

11. krok:
květ přišijte nebo přilepte na čelenku, brož 
nebo náhrdelník.

Okvětní listy na lanku 
(použijete asi 1,4 m lanka)

6. krok:
použijte rokajly ze středového obvodu
u kolečka. tentokrát provlékáte rokajl, pod 
kterým je přidáván rokajl na vnitřním obvodu. 
Okvětní lístky jsou přibližně stejně dlouhé jako 
lístky navlečené na drátě. na lanko navlékněte 
5 ks R6. Je jedno kam je umístíte. Jednotlivé R6 
zajistíte opětovným provlečením. 
vytvořte kolem nich očko.

7. krok:
navlékněte pět lístků.

8. krok:
konce lanka v protilehlém směru provlékněte 
2 ks kovových zamačkávacích rokajlů. rokajly 
rozmáčkněte. konce lanka odstřihněte.

rub


