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Traditional Czech Beads

Traditional Czech Beads

PRECIOSA RippleTM

Číslo artiklu: 111 01 351
Velikost: 12 mm

KRáLOVSKá bROž
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Brož z perlí preCIoSA ripple™

DESIGNÉRKA KERRIE SLADE

Krok 7:
Následujte stejnou linii jako v předchozím 
kroku. přidejte 1x R10 mezi druhý a třetí rokajl 
v každé čtveřici přidané v předchozím kroku 
(dohromady tedy přidejte 10x R10). Všechny 
R10 z kroku 6 a 7 projeďte ještě jednou dokola. 
Dokončete řadu a vyjeďte v prostředním R10 
z trojice přidané v kroku 4. Vlasec protáhněte 
ven mezi okrajovou pěticí a brožovým sítkem 
(obr. č. 8).

Krok 8:
pošité sítko otočte rubem nahoru a připevněte 
kotlík s brožovou mechanikou (obr. B).

Krok 9:
přidejte 5x R10 mezi každé středové rokajly 
z trojic přidaných v kroku 4 (dohromady tedy 
přidejte 50x R10).

poznámka: nové pětice rokajlů by měly ležet 
pod rokajly přidanými v kroku 6 a 7, ne nad 
nimi. Dokončete řadu a vyjeďte ven třetím R10 
přidaným v tomto kroku (obr. č. 9).

Krok 10:
přidejte 6x R10 mezi každé prostřední 
rokajly z pětic přidaných v předchozím 
kroku (dohromady tedy přidejte 60x R10). 
Dokončete řadu a vyjeďte ven třetím R10 
přidaným v tomto kroku (obr. č. 10).

 

Krok 11:
Následujte stejnou linii jako v předchozím 
kroku. přidejte 1x R10 mezi každý třetí a čtvrtý 
rokajl šestic přidaných v předchozím kroku 
dohromady tedy přidejte 10x R10). Šestice i s 
nově přidanými rokajly projeďte ještě jednou 
dokola a vlasec utáhněte (obr. č. 11). 
Vlasec zakončete a odstřihněte.
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preCIoSA orNelA Vám představuje novinkovou 
mačkanou perli preCIoSA ripple™ 
se značkou preCIoSA Traditional Czech Beads.
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pro vytvoření dalšího paprsku navlékněte 
4x R10 a projeďte dírkou dolů skrz dírku na 
okraji sítka a hned vedlejší dírkou vlevo zase 
zpátky na lícovou stranu. projeďte zpět nově 
navlečené 4x R10, pak skrze R10, Rip a R10 
přidané v kroku 1 (obr. č. 3).

Tento postup vytváření paprsků z rokajlů 
opakujte mezi každými dvěma Rip (dohromady 
jich tedy bude 10). paprsky dokončete tím, že 
opět projedete první 4x R10 přidané v tomto 
kroku a projeďte dolů dírkou sítka nalevo 
od paprsku. podívejte se na obrázek A a 
zkontrolujte si, zda jste postupovali správně.

Krok 3:
použijte volný konec vlasce, projeďte jehlou 
první paprsek z předchozího kroku ven dírkou 
sítka nalevo od prvního paprsku. poté projeďte 
zpět nahoru na lícovou stranu skrze centrální 
dírku sítka - uprostřed kroužku vytvořeném 
v kroku 1. Navlékněte 4x R10, FPB a R10 a 
projeďte zpět skrz FPB, první 4x R10 a zpátky 
centrální dírkou sítka. Navlékněte další R10 
(nový rokajl bude ležet na spodní straně 
brožového sítka) a provlékněte jehlu zpátky

pochlubte se příjemnými křivkami 
preCIoSA ripple ™ seřazenými do oddělených 
kruhů s paprsky z rokajlu na královsky 
vypadající broži.

Materiál a pomůcky:

California Sunshine
PRECIOSA Ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 00030/98545 (10x)

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 59142 (3 g)

ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 8 mm; 23980/21495 (1x)

Bílo-žlutá
PRECIOSA Ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 02010/29571 (10x)

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 47113 (3 g)

ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 8 mm; 00030/44714 (1x)

Růžovo-tyrkysová
PRECIOSA Ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 02010/29574 (10x)

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 68050 (3 g)

Voskové perle (IP)
131 19 001; 8 mm; 70469 (1x)

brožové sítko a plochý kotlík s brožovou 
mechanikou o průměru 26 mm a 20 dírami; 
silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla;
nůžky; ploché kleště

obtížnost:

Postup:

použijte síťový steh.
Každá brož má průměr asi 4 cm.

Krok 1:
Na jehlu navlékněte vlasec o délce 1,9 m a 
10x R10 a Rip. Nechte si 40 cm dlouhý konec 
vlasce volný, projeďte dokola ještě jednou 
všechny R10 a Rip a utvořte kruh (obr. č. 1).

poznámka: abyste dosáhli požadovaného 
sjednoceného vzhledu, dávejte pozor, abyste 
měli všechny Rip navlečené stejnou stranou.

Krok 2:
začněte návlek připevňovat k sítku tak, že 
si jej položíte do středu lícové strany sítka a 
přidržíte pevně na místě. Navlékněte 4x R10 a 
projeďte jehlou dolů skrz dírku na okraji sítka 
a hned vedlejší dírkou vlevo zase zpátky na 
lícovou stranu. projeďte zpět nově navlečené 
4x R10 a první R10 přidaný v kroku 1, první 
Rip a druhý R10, jak je zobrazeno na obr. č. 2.

poznámka: brožové sítko je v nákresu 
zobrazeno větší, než je ve skutečnosti pro větší 
názornost.

centrální dírkou (obr. č. 4). Touto cestou 
projeďte ještě několikrát, abyste vše připevnili 
ke středu sítka. Utáhněte a odstřihněte pouze 
koncovou část vlasce.

 

Krok 4:
použijte zbylý konec vlasce, provlékněte 
jehlu dírkou sítka vpravo od prvního paprsku 
vytvořeného v kroku 2. Navlékněte 3x R10, 
projeďte dolů další dírkou a následující dírkou 
opět nahoru na lícovou stranu. 
Takto pokračujte kolem dokola sítka, až získáte 
10 trojic rokajlů, které budou lemovat každý 
ripple. Tento krok dokončete provléknutím 
prvních 3x R10 přidaných v tomto kroce (obr. 
č. 5).

Krok 5:
přidejte 1x R10 mezi každou sadu tří rokajlů 
přidaných v předchozím kroku (dohromady 
tedy přidejte 10x R10). Dokončete řadu 
opětovným projetím prvního rokajlu (obr. č. 6).

Krok 6:
přidejte 4x R10 mezi každé dva rokajly přidané 
v předchozím kroku (dohromady tedy přidejte 
40x R10).
Dokončete řadu opětovným projetím prvních 
dvou rokajlů (obr. č. 7).
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