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Růže z peRliČek pReCiOSA Šarlotky

pReCiOSA ORnelA Vám představuje perličky
pReCiOSA Traditional Czech BeadsTM.
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4. krok:
Stále na stejný konec navlékněte asi 
3,5 – 3,6 cm R. Obtočte kolem předešlého 
kroužku. propojte kroužek. Drát provlékněte 
za drátem na začátku kroužku.

5. krok:
Stále na stejný konec navlékněte asi 
4,5 – 4,6 cm R. Obtočte kolem předešlého 
kroužku. propojte kroužek. Drát provlékněte 
za drátem na začátku kroužku.

6. krok:
k vytvoření květu potřebujete více okvětních 
plátků. Jedna velikost plátků se vždy vytvoří 
3x. Uprostřed květu jsou nejmenší plátky 
ukončené v 1. kroku. za nimi jsou umístěné 
plátky ukončené v 3. kroku. Dále plátky 
ukončené ve 4. kroku. Jako okrajové použijte 
plátky ukončené v 5. kroku.

Broušené perličky pReCiOSY ORnelY patří 
k tomu nejlepšímu, co sortiment se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM nabízí. 
Vyzkoušejte si využití nejpopulárnější drobné 
velikosti broušeného rokajlu, ve světě známého 
pod názvem PRECIOSA Šarlotka.
Technikou navlékání perliček se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM 
na tenký bižuterní drátek lze vytvořit téměř 
každý kvítek. 
Vyberte si svoji oblíbenou barevnou kombinaci 
drobných broušených šarlotek a rokajlu 
a zkuste si vytvořit něžné růžičky, které nikdy 
neuvadnou.

Materiál a pomůcky:

pReCiOSA Šarlotka (CH)
361 11 001; 13/0
93190 červená; 50 g sáček
21060 fialová; 50 g sáček
54240 tmavě zelená; 50 g sáček
53310 světle zelená; 50 g sáček

pReCiOSA rokajl (R)
331 19 001; 13/0;
37186 žlutá; 50 g sáček

vázací drát 0,30 mm (dle odstínu květu – 
měděný, zlatý; na listy tmavě nebo světle 
zelený); štípací kleště; ploché kleště 
(k dotahování stáčených drátů); pravítko; 
floristická páska; nůžky

Obtížnost:

Postup:

Květ
1. krok:
Odstřihněte 50 cm vázacího drátu. 
na něj navlékněte 6 ks R. posuňte asi 20 cm 
od začátku drátu. Vytvořte kolečko. 
pod R drát dvakrát zatočte.

2. krok:
na delší konec navlékněte asi 1,5 – 1,6 cm R. 
Obtočte kolem předešlého kroužku. 
propojte kroužek. Drát provlékněte za drátem 
na začátku kroužku

3. krok:
Stále na stejný konec navlékněte asi 
2,5 – 2,6 cm R. Obtočte kolem předešlého 
kroužku. propojte kroužek. Drát provlékněte 
za drátem na začátku kroužku.

7. krok:
Všechny plátky zpevněte. použijte kratší konec 
drátu, ten u prvního kroužku. Obtáčejte vázací 
drát uprostřed každého kroužku. 
nejdříve postupujte vzhůru k okraji plátku. 
poté stejným způsobem postupujte ke 
spodnímu okraji. Oba konce vázacího drátu 
třikrát stočte.

8. krok:
Větší plátky prohněte.

9. krok:
přiložte nejmenší plátky k sobě. 
Dráty pod nimi asi v délce 0,5 cm stočte.

10. krok:
přiložte další plátky. plátky by se měly 
vzájemně částečně překrývat. 
Dráty pod nimi asi v délce 0,5 cm stočte. 
Můžete je dotvarovat.

11. krok:
přiložte další plátky. plátky by se měly 
vzájemně částečně překrývat. 
Dráty pod nimi asi v délce 0,5 cm stočte. 
Můžete je dotvarovat.

12. krok:
přiložte další plátky. plátky by se měly 
vzájemně částečně překrývat. Dráty pod nimi 
asi v délce 1,5 až 3 cm stočte. 
Můžete je dotvarovat.
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7. krok:
Dráty pod jedním listovým plátkem stočte 
v délce 1,5 cm. pod ostatními v délce 0,5 cm.

8. krok:
ke konci stočení drátů u listového plátku s delší 
stopkou přiložte dva s kratší stopkou. 
Dráty stočte v délce 1,5 cm.

9. krok:
přiložte zbylé listové plátky. Opět dráty stočte 
v délce 1 cm.

Sestavení
list přiložte ke stonku růžičky. 
V jaké vzdálenosti od květu záleží na Vás. 
Všechny dráty stočte. Až nakonec toho 
nejdelšího. zužující se konec stáčených drátů 
odštípněte. Odspodu nahoru ho můžete 
omotat floristickou stuhou.

List
1. - 3. krok je stejný jako u květu.

4. krok:
navlékněte pouze půlku kroužku (asi 1,8 cm). 
přivlékněte ještě 1 ks R. Ten mírně posuňte na 
vázacím drátu. pod ním drát dvakrát stočte. 
Dovlékněte zbylou část kroužku.

5. krok:
postup od 1. po 4. krok zopakujte 5x.

6. krok:
Všechny plátky zpevněte. použijte kratší konec 
drátu, ten u prvního kroužku. Obtáčejte vázací 
drát uprostřed každého kroužku. 
nejdříve postupujte vzhůru k okraji plátku. 
na vrcholu drát zajistěte za drát pod 
vyčnívajícím R. poté postupujte ke spodnímu 
okraji. 
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