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BoBuloVý náhrdelník s perlemi preCiosA pohanka

preCiosA ornelA Vám představuje perle a perličky
preCiosA Traditional Czech Beads.

desiGnÉrkA BArBArA hoFFmAnn



název dokumentu: projekt-vyber-z-bobuli.pdf listopad 2015  ©  preciosa-ornela.com

Traditional Czech Beads Traditional Czech Beads

krok 7:
navlékněte 1x P, 1x R11, 1x P a projeďte znovu 
skrze P, ve kterém jste začínali. Vyjeďte dalším 
R11 a P.

krok 8:
navlékněte 1x P, 1x R11 a vyjeďte skrze boční P 
předchozího kroku a P, ve kterém jste začínali. 
Vyjeďte dalším R11 a P.

krok 9:
Zopakujte krok 8 dvakrát a vyjeďte skrze P 
předchozího kroku. navlékněte R11 a projeďte 
skrze předchozí boční P, skrze P, kde jste 
začínali v tomto kroce a skrze P z přechozího 
kroku.

náhrdelník inspirovaný kuličkami hroznového 
vína, ze kterých se pije první mladé víno. 
samotný tvar perlí preCiosA pohanky je 
inspirovaný křivkami zrníček hroznového 
vína. nyní si z nich můžete vytvořit hroznové 
kuličky, navléknout je a obléknout při košťování 
mladého vína. pokud vínu neholdujete, 
vyberte si ze široké nabídky barvu, která bude 
ladit k vašemu šatníku.

Materiál a pomůcky:

preCiosA rokajl (R11)
331 19 001; 11/0; 11022 (10 g)

preCiosA pohanka (P)
111 54 805; 5 mm; (495 ks)
02010/25021
02010/25034
02010/25019
02010/25043
02010/25033
02010/25042

silonový vlasec 0,12 mm; navlékací jehla; nůžky

obtížnost:

Postup:

krok 1:
navlékněte 5x R11 na raději delší vlasec 
a uzavřete kruh. projeďte ještě jednou dokola.

krok 2:
navlékněte 3x P a projeďte R11, kde končil 
vlasec. Vyjeďte ven dalším R11. 
hodně utahujte.

krok 3:
navlékněte 2x P a projeďte skrz boční P 
z předchozího kroku a skrz R11, ze kterého 
vlasec vycházel. projeďte dalším R11. 
doporučujeme opět dobře utahovat.

krok 4:
krok 3 dvakrát zopakujte.

krok 5:
Vyjeďte ven skrze boční P předchozího 
kroku. navlékněte 1x P a projeďte bočním P 
předchozího kroku, skrze R11, skrze P, kde 
jste v tomto kroce začínali a a skončete v P 
přidaném v tomto kroce. nyní budete navlékat 
horizontálně.

krok 6:
přidejte 1x R11 mezi každé dva vrcholové P. 
skončete v P, ve kterém jste v tomto kroce 
začínali.

krok 10:
projeďte znovu dokola všechny přidané rokajly 
a stáhněte do kuličky.

krok 11:
Vytvořte menší kuličky z rokajlu, kterými 
budete v návleku prokládat velké kuličky. 
postupujte dle nákresu.

Vytvořte tolik kuliček z rokajlu i z preCiosA 
pohanky, aby Vám jejich návlek dal 
požadovanou délku náhrdelníku. 
nakonec připevněte zapínání.
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