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PRECIOSA Tubes [Tjubs]
Číslo artiklu: 321 11 001
Velikost: 2 x 2 mm

PRECIOSA dvoukrátky
Číslo artiklu: 351 31 001
Velikost: 12/0

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 12/0

DRObENkA

preciosa-ornela.com  © PRECIOSA ORNELA, a.s.

Dekorace z lepeného perličkového mixu precioSa Traditional Czech Beads

DeSiGnérka helena chmelÍkovÁ

precioSa ornela vám představuje perličky
precioSa Traditional Czech Beads.
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Dekorace z lepeného perličkového mixu precioSa Traditional Czech BeadsDekorace z lepeného perličkového mixu precioSa Traditional Czech Beads

perličky jsou určené především k navlékání 
nebo k našívání. nabízíme vám jednoduchý 
návod, jak vytvořit efektní aplikaci i pouhým 
nalepením jednotlivých perličkových druhů 
nebo zajímavého perličkového mixu. 
pro zpestření a vytvoření luxusního dojmu 
zkombinujte perličky se šatonovými růžemi. 
Tímto způsobem můžete připravit sadu 
interiérových vánočních dekorací, přání, 
nebo originálních dárků.

Materiál a pomůcky:

perličkový mix - precioSa Traditional czech 
Beads

mc chaTon roSe viva 12 438 11 612; 
ss30; crYSTal

mc chaTon roSe viva 12 438 11 612; 
ss20; crYSTal

oboustranná lepicí páska (úzká, široká např. 
1,8 mm a 5 mm); nůžky; velký tác; 
na obrazce oboustranný lepenkový arch nebo 
samolepkový arch s širokou lepící páskou; 
ozdobná děrovačka, šablony nebo tužka, 
kružítko, pravítko; silná jehla (pomůcka 
k odlepování jednotlivých vrstev lepicí pásky)

obtížnost:

Postup:

použijte oboustrannou lepicí pásku, kterou 
nalepíte na zvolený předmět, dekoraci nebo 
tvrdší papír. připravte si návrh, který budete 
chtít zrealizovat. naměřte nebo odhadněte 
umístění oboustranné lepicí pásky, nalepte ji 
a dobře přitlačte k povrchu. odlepte vrchní 
krycí vrstvu. na pásku nejdříve nalepte 
šatonové růže. nad tácem pásku posypte 
perličkovým mixem. perličky dobře přitlačte do 
lepící vrstvy pásky, připadně doplňte perličky 
tak, aby dobře pokryly celou plochu pásky. 
zvolte směs perliček nebo jednotlivé druhy 
a odstíny.
Šatonové růže můžete lepit i samostatně. 
přilepte k nim malé čtverečky oboustranné 
lepicí pásky.
při vytváření obrazců můžete z pásky 
odstřihávat čtverečky. u jiných obrazců si 
připravte oboustranný lepenkový arch. 
nebo z samolepkového archu odlepte vrchní 
vrstvu. nalepte pásku a na ní opět horní 
vrstvu samolepek. nyní stačí použít ozdobnou 
děrovačku nebo šablony. 
můžete také pomocí kružítka vytvářet kolečka. 
rovněž za pomoci kružítka a také pravítka 
vytvoříte šesticípé hvězdy. na méně pravidelné 
obrazce si nejdříve vytvořte vzor a obkreslete. 
nebo můžete přímo stříhat fantazijní tvary bez 
předkreslení.
k odstraňování jednotlivých vrstev použijte 
jehlu. Jemně vrstvu nadzvedněte a poté 
odlepte.
chcete-li lepit více pásků na sebe, nejdříve 
u spodního sundejte vrchní krycí vrstvu. 
Teprve poté nalepte horní pásek.
chcete-li použít více odstínů sundávejte krycí 
vrstvy postupně.
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