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Traditional Czech Beads

PRECIOSA ThornTM

Číslo artiklu: 111 01 340
Velikost: 5 x 16 mm

Traditional Czech Beads

Závěs
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NáhrdelNík z perlí preCIOSA Thorn™

preCIOSA OrNelA Vám představuje perle
preCIOSA Traditional Czech Beads.
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Traditional Czech Beads Traditional Czech Beads

Postup:
postupně zavěste na jemnější řetízek Thorny. 
Vytvořte 11 přívěsků, které pak zavěste na 
silnější řetízek.

Přívěsky
Středový přívěsek je nejdelší, směrem k bokům 
se přívěsky zkracují. Na volně visících koncích 
přívěsků jsou Th nejdále od sebe, pak se 
přívěsek zahušťuje. zavešujte třikrát po sobě v 
každém čtvrtém očku po 1x Th. 
Čtyřikrát po sobě v každém druhém očku po 
1x Th. Čtyřikrát po sobě v každém druhém 
očku po 2x Th, z obou stran očka. 
V následujících sedmi očkách zavěšujte po 
2x Th, také z obou stran očka. první přívěsky 
po obou stranách od středového jsou v horní 
části zkráceny o tři očka. Směrem na bok je 
každý další přívěsek zkrácen o dvě očka. 

přívěsky vytvářejte jeden po druhém na 
dlouhém nestříhaném řetízku. 
Vytvořte barevnou směs smícháním všech Th. 

Barvy Th můžete libovolně střídat. 
Otevřete kroužek a navlékněte na něj Th. 
přidejte očko řetízku a kroužek zavřete. 
po vytvoření přívěsku odstřihněte asi 2 cm 
řetízku nad posledním Th - bude se vám s 
přívěsky lépe manipulovat.

Zavěšení
Větší řetízek ohněte na půl. do středového 
oka zavěste pomocí oválku středový přívěsek 
v posledním očku s Th. přebytek prázdných 
oček řetízku odstřihněte. do každého čtvrtého 
oka většího řetízku zavěste pomocí oválku 
další přívěsky stejným způsobem. přívěsků 
je dohromady jedenáct. Od středového na 
každou stranu pět kusů.

Jemné pastelové perletě a hedvábné matové 
barvy zatraktivní každý tvar perlí a perliček se 
značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads. 
PRECIOSA Thorn™ nebude výjimkou. 
Štíhlý tvar mačkané perle preCIOSA Thorn™ 
přímo předurčuje jeho zavěšení a vytvoření 
elegantního závěsu. design jednotlivých prvků 
využijte pro vznik originálního náhrdelníku 
a efektních náušnic. 

Materiál a pomůcky:

preCIOSA Thorn™ (Th1)
111 01 340; 5/16; 25010 červená (60 ks)

preCIOSA Thorn™ (Th2)
111 01 340; 5/16; 25032 tmavě fialová (30 ks)

preCIOSA Thorn™ (Th3)
111 01 340; 5/16; 25031 vínová (30 ks)

preCIOSA Thorn™ (Th4)
111 01 340; 5/16; 25036 hnědá (30 ks)

preCIOSA Thorn™ (Th5)
111 01 340; 5/16; 29565 vínová mat (30 ks)

preCIOSA Thorn™ (Th6)
111 01 340; 5/16; 29567 modrá mat (30 ks)

kovy – jemný řetízek, délka asi 110 cm (10 oček 
měří 2,7 cm); větší řetízek, délka asi 40 cm 
(10 ok měří 3,9 cm); adjustový řetízek; slabé 
kroužky 5 mm (210 ks); oválky; karabina
ploché kleště (zavírání kroužků); štípací kleště

Obtížnost:

Zakončení
Na konce většího řetízku připevněte pomocí 
oválků adjustový řetízek se zavěšeným Th, 
na druhou stranu karabinu.

Můžete si vytvořit i náušnice z libovolných 
přívěsků.

NáhrdelNík z perlí preCIOSA Thorn™NáhrdelNík z perlí preCIOSA Thorn™
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