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Traditional Czech Beads

Traditional Czech Beads

PRECIOSA ChilliTM

Číslo artiklu: 111 01 357
Velikost: 4 x 11 mm ZIP
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NáRAmEk z PRECIOSA Chilli™

DESIGNÉRKA JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ

PRECIOSA ORNELA Vám představuje 
novinkovou mačkanou perli PRECIOSA Chilli™ 

se značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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3. krok:
Navléknuté perle srovnejte do tvaru zipu 
a jehlu s pružným návlekovým materiálem 
provlékněte druhými volnými dírkami. 
Návlek srovnejte a lehce dotáhněte.

4. krok:
Jehlu pružným návlekovým materiálem 
provlékněte ještě jednou oběma dírkami první 
navlečené Ch ze hřbetní strany. 
Celý návlek srovnejte a dotáhněte. Konce 
pružného návlekového materiálu svažte třemi 
uzly a odstřihněte s cca 3 mm odstupem.

PRECIOSA ORNELA představuje novinkovou 
mačkanou perli PRECIOSA Chilli™ se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Protáhlý fantazijní tvar doplňuje oblíbenou 
řadu dvoudírkových perlí. Osově vychýlené 
umístění obou dírek předurčuje tyto perle při 
navlékání na pevný nebo pružný materiál 
k jednoduchému skládání v podobě zipu, 
hřbety perlí tak skvěle zapadají do bočních 
prohlubní vedlejších perlí.

Tato novinková perle je vhodná pro všechny 
typy povrchových zušlechtění. Zvolte si 
vhodnou kombinaci tří barev a zkuste si vyrobit 
poměrně jednoduchý, ale velmi zajímavý 
náramek. Jistě se stane Vaším oblíbeným 
bižuterním doplňkem. 

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Chilli™ (Ch)
111 01 357; 4 x 11 mm; 
kombinace tří barev nebo zušlechtění (3x 18 ks)

navlékací tenká jehla; jemný vlasec 0,18 mm; 
pružný návlekový materiál; nůžky

Obtížnost:

Postup:

1. krok: 
Ouškem jehly provlékněte jemný vlasec, 
odstřihněte cca 10 cm a svažte oba konce 
tkalcovským uzlem. Tímto očkem pak 
provlékněte pružný návlekový materiál.

2. krok:
Připravte si tři různé barvy Ch. Střídavě 
navlékněte jednotlivé barvy vždy ze hřbetní 
strany perlí. Zároveň střídáme dírky, které 
používáte při návleku.


