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Náramek a NaušNice z perlí preciOSa chilliTm

preciOSa OrNela Vám představuje perle 
a perličky PRECIOSA Traditional Czech Beads.

DeSiGNÉrka HeleNa cHmelíkOVá

PRECIOSA ChilliTM

Číslo artiklu: 111 01 357
Velikost: 4 x 11 mm

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 10/0

Náušnice
Postupujete podobně jako u náramku.

1. krok:
Navlékněte 4 ks (1. - 3. krok u náramku).

2. krok:
Navlékněte 5. ks.

3. krok:
Vytvořte očko z 6 ks R.

4. krok:
Prošijte navlečené Ch až k 2. ks.

5. krok:
Doplňte 6. ks.

6. krok:
Vytvořte očko ze 4 ks R. Zapošijte.

7. krok:
Zavěste náušnicový háček a naketlovanou 
perli.

12. krok:
Uvolněte zajištění první perle. Oba konce vlasce 
svažte. Zapošijte, vtáhněte do okolních Ch.

13. krok:
Připevněte pomocí kroužků zapínání. 
Na jedné straně dvěma kroužky karabinu. 
Na opačné do kroužku připevněte obě koncové 
očka adjustového řetízku.
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Obtížnost:

Postup:

Perle Chilli jsou dvouřadé. Jednu díru mají 
u okraje perle. Druhou mají blíže ke středu 
perle. Jsou velmi plastické. Z jedné strany 
vystupuje hřbet. Na opačné straně mají 
prohlubeň.

Náramek
1. krok:
Navlékněte na hřbetě první Ch okrajovou 
dírou. Ch zajistěte. Provlékněte díru ještě 
jednou koncem vlasce.

2. krok:
Druhou Ch navlékněte rovněž ze hřbetu, ale 
středovou dírou. V prohlubni provlékněte i 
okrajovou díru. Vyjeďte směrem ze hřbetu. 

3. krok:
Navlékněte na hřbetě třetí Ch okrajovou dírou. 
Čtvrtou Ch navlékněte rovněž ze hřbetu, ale 
středovou dírou. V prohlubni provlékněte i 
okrajovou díru. Vyjeďte směrem ze hřbetu.

4. krok:
Neustále opakujte 3. krok s novými perlemi. 
Až navléknete 58 ks (29 dvojic perlí). Ch se řadí 
do „V“ proti směru návleku.

5. krok:
Navlékněte 59. ks Ch ze hřbetu okrajovou 
dírou.

6. krok:
Vytvoříte rokajlové očko. Navlékněte 6 ks R10. 
Provlékněte vedlejší 58. ks Ch. Provlékněte v 
prohlubni jeho okrajovou díru. Vraťte se do 
59. ks. Ještě jednou provlékněte očko z R10, 
58. ks i 59. ks.

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 k jednoduchému skládání v podobě 
klasu, hřbety perlí skvěle zapadají do bočních  
prohlubní vedlejších perlí.
Tato novinková perle je vhodná pro všechny 
typy povrchových zušlechtění. 
Zvolte si vhodnou barevnost a zkuste si vyrobit 
poměrně jednoduchý, ale velmi zajímavý 
náramek nebo atraktivní náušnice. 
Jistě se stanou Vaším oblíbeným bižuterním 
doplňkem. 

Materiál a pomůcky:

preciOSa chilliTm (Ch)
111 01 357; 4 x 11 mm;
červená s listrem; jiná libovolná barevnost; 
náramek 60 ks; naušnice 6 ks

PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0; 93170; 
červená nebo podobná barevnost jako u Chilli; 
10 ks (očka)

PRECIOSA mačkaná perle
111 30 451; 15 x 6 mm; 90080;
červená nebo podobná barevnost jako u Chilli; 
2 ks

karabina; adjustový řetízek 7 cm; 
kroužky 5 – 6 mm; naušnicové háčky; 
delší ketlovací nýty 
tenká jehla; silonový vlasec 0,20 mm; 
ploché kleště (zploštění začátku vlasce, 
zavírání kroužků); štípací kleště

7. krok:
U 59. ks provlékněte v prohlubni i středovou 
díru. V perli nad ní provlékněte z prohlubně 
okrajovou díru (56. ks).

8. krok:
Vedlejší Ch na hřbetě provlékněte okrajovou 
dírou (57. ks). V prohlubni ji provlékněte 
i středovou dírou. Ch nad ní provlékněte 
v prohlubni okrajovou dírou (54. ks).

9. krok:
Neustále opakujte 8. krok až k 2. a 3. ks. 
Vzniknou proužky Ch, levý a pravý. Při šití je 
střídáte.

10. krok:
Doplňte 60. ks. Navlékněte ho v prohlubni 
okrajovou dírou. Provlékněte 1. ks na hřbetě
okrajovou dírou. Poté ho provlékněte v 
prohlubni středovou dírou.

11. krok:
Vytvořte rokajlové očko. Navlékněte 4 ks R10. 
60. ks Ch navlékněte na hřbetě středovou 
dírou. Z prohlubně provlékněte tuto Ch i 
okrajovou dírou. U vedlejší Ch provlékněte 
na hřbetě okrajovou díru, v prohlubni také 
středovou díru (1. ks). Znovu provlékněte R10, 
60. ks oběma dírami.
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