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Šitý náramek z perlí preCiOSa Chillitm a preCiOSa thorntmPRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 6/0

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 29 001
Velikost: 10/0

PRECIOSA ChilliTM

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

PRECIOSA ThornTM

Číslo artiklu: 111 01 340
Velikost: 5 x 16 mm

DeSiGnÉrka Helena CHmelíkOVá

preCiOSa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beadstm.

Navléknutí fragmentů
8. krok:
Navlékněte 1x R6, očko oblouku, 1x R6 a otvor 
fragmentu u krajní ostruhy. Stejně pokračujte 
dokud nenavléknete všech 21 kusů fragmentů. 
Typy fragmentů navlékněte opakovaně jeden 
po druhém (zlatý polopokov, směs, zlatý 
pastel). Pohlídejte si natočení fragmentů 
a oblouků stejným směrem. 
Navlékněte i druhou řadu. Navlékněte 1x R6, 
očko oblouku, 1x R6, otvor fragmentu u krajní 
ostruhy. Konce pružného vlákna svažte 
a odstřihněte.
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(zploštění začátku silonového vlasce); 
ketlovací kleště

Obtížnost:

Postup:

Náramek je složen z 21 ks šitých fragmentů. 
Ty jsou poté navléknuty na pružné vlákno 
a vyztužené ketlovaným obloukem. 
7 ks fragmentů je ušito z Chilli a Thorn 
se zlatým polopokovem (obr. č. 1). 
7 ks fragmentů je ušito z Chilli se zlatým 
polopokovem a Thorn se zlatým pastelem 
(obr. č. 2). Dalších 7 ks fragmentů je ušito z 
Chilli a Thorn se zlatým pastelem (obr. č. 3).

Fragment
1. krok:
Ušijte první ostruhu. Navlékněte 1x Ch 
spodní dírou v prohlubni. Na hřbetě tutéž Ch 
provlékněte středovou dírou. Další 1 ks Ch 
navlékněte ze hřbetu spodní dírou. 
Další 1 ks Ch navlékněte z prohlubně spodní
dírou. Na hřbetě tutéž Ch provlékněte 
středovou dírou. Navlékněte 1 ks Th. 
Vraťte se k druhé Ch a provlékněte ji

v prohlubni středovou dírou. Tutéž Ch a třetí 
Ch provlékněte spodní dírou. Další 1 ks Ch 
provlékněte v prohlubni středovou dírou.

2. krok:
Stejně ušijte středovou ostruhu fragmentu. 
Pouze u první Ch nenavlékejte spodní díru.

3. krok:
Stejně ušijte poslední ostruhu fragmentu. 
Nenavlékejte u první Ch spodní díru.

4. krok:
U přečnívajících dolních Ch provlékněte spodní 
díry. Mezi ostruhy navlékněte po 1 ks R10.

5. krok:
Zpevněte fragment. 
U první ostruhy provlékněte u první Ch obě 
díry. Dvě proti sobě ležící Ch provlékněte 
spodní dírou. Další dvě Ch provlékněte 
středovou dírou. Další dvě proti sobě ležící 
Ch provlékněte spodní dírou. Další dvě Ch 
provlékněte středovou dírou. Další dvě proti 
sobě ležící Ch provlékněte spodní dírou. 
U poslední Ch provlékněte obě díry. 
U přečnívajících dolních Ch provlékněte spodní 
díry a také R10. Svažte oba konce vlasce dvěma 
uzly.

Preciosa Ornela Vám představuje výborné 
kombinační možnosti novinkových mačkaných 
perlí se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM. 
Štíhlý tvar mačkané perle PRECIOSA Thorn™ 
skvěle zapadá do prohlubně vnitřní strany 
dvoudírkové mačkané perle PRECIOSA 
Chilli™. Hřbety perlí dokonale zapadají do 
bočních prohlubní vedlejších perlí a bez 
problému vytvářejí členitý, ale kompaktní celek 
jednotlivých fragmentů, ze kterých sestavíte 
luxusní náramek.

Materiál a pomůcky:

preCiOSa Chillitm (Ch)
111 01 357; 4 x 11 mm; 
02010/26441 zlatý polopokov; 164 ks
111 01 357; 4 x 11 mm; 
02010/25003 zlatý pastel; 82 ks

preCiOSa thorntm (Th)
111 01 340; 5 x 16 mm; 
00030/26441 zlatý polopokov; 21 ks
111 01 340; 5 x 16 mm; 
02010/25003 zlatý pastel; 42 ks

PRECIOSA rokajl (R10)
331 29 001; 10/0; 17070; 42 ks

PRECIOSA rokajl (R6)
331 19 001; 6/0; 68388; 84 ks

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB8)
151 19 001; 8 mm; 00030/23500; 21 ks

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB4)
151 19 001; 4 mm; 00030/23901; 84 ks

zlaté ketlovací jehly asi 30 mm (21 ks); opelon 
nebo jiné pružné vlákno; silonový vlasec 
0,20 mm; tenká jehla; nůžky; ploché kleště

6. krok:
Navlékněte 1x FPB8. Provlékněte otvor 
u krajní ostruhy. Opět provlékněte FPB8. 
Provlékněte otvor u protější ostruhy. 
Znovu provlékněte FPB8. Ještě jednou 
provlékněte otvor u ostruhy i FPB8. 
Svažte vlasec dvěma uzly. Konce vtáhněte 
do krajní Ch.

Ketlovaný oblouk
7. krok:
Na ketlovací jehlu navlékněte 4x FPB4. 
Jehlu vytvarujte do oblouku. Na vytvoření očka 
potřebujete asi 1 cm drátu. 
Vytvořte očko. Konec drátu uchopte mezi 
hroty kleští. Obtočte kolem hrotu. 
Očka mají být stejně natočené. 
Obloučků si připravte 21 kusů.
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