
BEAD SHOP ZÁSADA 
468 25 Zásada
+420 488 117 743 
beadshop@preciosa.com 
50°41‘49 N, 15°15‘55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 488 117 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E

preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela
 
duben 2016 © PRECIOSA ORNELA, a.s.

Traditional Czech Beads

Traditional Czech Beads

LamPiON

preciosa-ornela.com  © PRECiOSa ORNELa, a.s.

Jednoduchý lampion z pRecioSa peRlí a peRliček S BaRvou Solgel

PRECIOSA rokajl
číslo artiklu: 331 19 001
velikost: 10/0

Preciosa ornela vám představuje 
perle a perličky
pRecioSa Traditional czech BeadsTM.

deSignÉRka helena chmelíkovÁ
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pRecioSa ohněm leštěné perle (FPB2)
151 19 001; 10 mm; 
00030/01191 (růžovočervená); 1 ks

pRecioSa rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 
78111 (hnědá); 100 – 120 ks

331 19 001; 10/0; 
78181 (žlutá); 100 – 120 ks

331 19 001; 10/0; 
78184 (oranžová); 100 – 120 ks

331 19 001; 10/0; 
78191 (růžovočervená); 100 – 120 ks

331 19 001; 10/0; 
78134 (tyrkysová); 100 – 120 ks

331 19 001; 10/0; 
78161 (zelená); 100 – 120 ks

vodiče (tzv. nekonečné, možné přizpůsobovat 
jejich délku; oka ve vzdálenosti 4 mm); 
paměťové ocelové dráty (průměr 5,5 cm); 
drát 0,80 mm; řetízek se středně velkými oky; 
kroužky 5 mm a 8 mm; kaplík; 
delší ketlovací jehly; velká karabina nebo 
háček; slabší nitě (Belfil-S, 50); tenká niť 
(krejčovská); čajová svíčka; větší štípací kleště; 
ketlovací kleště; ploché kleště (rovnání 
a dovírání ok na ocelovém drátě, zavírání 
kroužků); tenká jehla; nůžky; pravítko 

obtížnost:

Postup:

Válec
1. krok:
nastříhejte 4x vodiče s 20 oky.

2. krok:
nastříhejte 18 kruhů z paměťového ocelového 
drátu s přesahem asi 3 – 4 cm.

3. krok:
na začátku ocelového drátu uketlujte oko. 
začátek drátu uchopte mezi vrcholy hrotů 
ketlovacích kleští. drát obtočte kolem hrotu. 
oko má být vodorovné s dnem válce. 

drát provlékněte druhým okem vodiče. 
navlékněte 10 ks FPB1, druhé oko dalšího 
vodiče, 10 ks FPB1, druhé oko dalšího vodiče, 
10 ks FPB1, druhé oko posledního vodiče, 9 ks 
FPB1. drát odstřihněte asi 8 mm od poslední 
FPB1. uketlujte oko. oko má být svislé. 
než ho dovřete, zahákněte ho do počátečního 
oka. Stejně pokračujte u dalších 17 řad.

pRecioSa oRnela je výrobcem nejširšího 
sortimentu skleněných perliček na světě. 
Jedním z neoblíbenějších barevných dekorů 
je Solgel. Jedná se o barevnou škálu až třiceti 
odstínů ve třech různých sytostech. 
Seznamte s výběrem 10 barev, které jsou 
aplikované na krystalových perličkách 
a ohněm leštěných perlích a vytvořte si duhový 
lampionek.

Materiál a pomůcky:

pRecioSa ohněm leštěné perle (FPB1)
151 19 001; 4 mm; 
00030/01111 (světle hnědá); 24 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01112 (tmavě hnědá); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01181 (žlutá); 79 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01184 (oranžová); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01191 (růžovočervená); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01195 (fialová); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01131 (tmavě modrá); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01134 (tyrkysová); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01161 (zelená); 78 ks

151 19 001; 4 mm; 
00030/01163 (šedozelená); 78 ks

1. a 2. řada – tmavě hnědá
3. a 4. řada – žlutá
5. a 6. řada -  oranžová
7. a 8. řada – růžovočervená
9. a 10. řada – fialová
11. a 12. řada – tmavě modrá
13. a 14. řada – tyrkysová
15. a 16. řada – zelená
17. a 18. řada – šedozelená

Kříž
4. krok:
na dně kolem vodiče mezi 1. a 2. okem 
omotejte 0,80 mm drát. navlékněte 12 ks 
FPB1 světle hnědé barvy. omotejte drát kolem 
protějšího vodiče, rovněž mezi 1. a 2. okem. 
přebytečný drát na obou stranách asi po 1,5 
otočení uskřípněte.
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2x žlutou, 2x oranžovou, 2x růžovočervenou, 
2x tyrkysovou, 2x zelenou).

8. krok:
všechny řady přiložte k sobě. ohněte je na půl. 
všechny koncové rokajly srovnejte do stejné 
úrovně. na nitích uvažte uzel. 
utažený ho umístěte hned za rokajly.

9. krok:
otevřete očko na ketlovací jehle. pod uzlem ji 
zahákněte mezi nitěmi. očko dovřete.

10. krok:
na ketlovací jehlu navlékněte kaplík a 1 ks 
FPB1. přečnívající ketlovací jehlu nad FPB1 
zkraťte asi na 1 cm. uketlujte očko.

11. krok:
na ketlovací jehlu navlékněte FPB2. 
přečnívající ketlovací  jehlu zkraťte asi na 
1 cm. uketlujte očko. před dovřením zavěste 
na zbytek střapce.

Zkompletování
12. krok:
4x nastříhejte 7 cm a 3,5 cm řetízku.

13. krok:
do posledních ok všech čtyř vodičů zavěste 
pomocí 5 mm kroužků 7 cm řetízky. vezměte 
dva a dva řetízky. do posledních volných ok 
provlékněte jeden nebo dva 8 mm kroužky, 
dle velikosti ok na řetízku. Tyto kroužky 
provlékněte jedním nebo dvěma 8 mm 
kroužky. přidejte oko karabiny.

5. krok:
Střed dalšího drátu obtočte kolem středu 
prvního drátu, mezi šestou a sedmou perlí. 
na obě části drátu navlékněte 5 ks FPB1. 
konce drátu omotejte kolem zbylých vodičů, 
rovněž mezi 1. a 2. okem. přebytek uskřípněte.

Střapec
6. krok:
do oka jehly navlékněte tenkou krejčovskou niť 
v délce asi 15 cm. konce nitě svažte. 
vznikne velké oko.

7. krok:
do nitěného oka navlékněte asi 1 m slabé nitě. 
ohněte ji na půl. navlékněte na ni 16 cm R10. 
celkem navlékněte 12 řad (2x hnědou, 

14. krok:
Stejným způsobem zavěste i 3,5 cm řetízky, 
ale začněte u dna u prvních ok. při spojování 
použijte pouze po jednom 8 mm kroužku. 
na konec, místo karabiny, přidejte střapec.

PoZor!
po zapálení a vložení svíčky se vše nad 
plamenem ohřeje. počkejte až celá svíčka 
vyhoří. nebo k manipulaci použijte např. 
kuchyňskou chňapku.
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