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Traditional Czech Beads

Záblesk třpytivých perlí
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Náramek z ohNěm leštěNých perlí a rokajlu precIoSa

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 8/0

PRECIOSA ohněm leštěné perle
Číslo artiklu: 151 19 001
Velikost: 4 mm, 6 mm

preciOsA OrNelA vám představuje perle a perličky
preciOsA traditional czech beadsTM.

DeSIGNÉr mIchal papeŽ
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4. krok
Na vlasec navlékněte řadu 1x R8 a 1x FPB4, 
1x FPB6, 1x FPB4.
prošijte třemi přišitými rokajly, počítejte od 
zadu (první dva vynechejte). 
Čtvrtý krok opakujte ještě 77x nebo podle 
potřeby. každý návlek dobře utahujte.

5. krok
Náramek zakončete druhým koncem zapínání. 
Navlékněte 5x R8, 1x FPB6 a na konec ještě

precIoSa orNela představuje novou 
vakuovou úpravu umožňující jejich 100% 
využití při aplikaci série pěti nových druhů 
kombinovaných vakuových dekorů s názvem 
Glittery. metalické dekory v lesklém 
i v matném provedení nabývají nového 
rozměru i na precIoSa ohněm leštěných 
perlích.

Materiál a pomůcky:

precIoSa ohněm leštěné perle (FPB4)
151 19 001; 4 mm; 
00030/98555; 160 ks

precIoSa ohněm leštěné perle (FPB6)
151 19 001; 6 mm; 
00030/98855; 81 ks

precIoSa rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 
20701; 101 ks

silonový vlasec 0,25 mm; tenká jehla; nůžky; 
ploché kleště (zploštění začátku vlasce před 
navlečením)

obtížnost:

Postup:

1. krok
Náramek navlékněte na vlasec 0,25 mm. 
Nejprve vytvoříme první část zapínání.
Navlékněte 12 ks R8 a sešijte do kroužku 
a zavažte, uzlík schovejte do dírky rokajlu.

1x R8. jehlou se vraťte přes nyní navlečenou 
řadu a dobře zavažte.

2. krok
Na vlasec navlékněte řadu 4x R8 a 1x FPB4, 
1x FPB6, 1x FPB4. prošijte do kroužku a dobře 
přitáhněte k první části zapínání.

3. krok
Na vlasec navlékněte řadu 1x R8 a 1x FPB4, 
1x FPB6, 1x FPB4.
prošijte třemi přišitými rokajly, první z řady 
vynechejte.
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