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Perličkové květinové Přízdoby do vlasů
Preciosa ornela vám představuje 
perle a perličky
Preciosa traditional czech beads.

19. krok 
Ujistěte se, že jsou konce drátů připevněné. 
Použijte tavnou lepící pistoli na nalepení 
přízdob a zakryjte dráty stužkou. v případě, že 
hřeben není zcela pokrytý, můžete přidat další 
přízdoby.

20. krok 
Použijte různé perličky, perle, barvy a 
povrchové úpravy perlí a perliček k vytvoření 
různých designů.

17. krok 
Použijte 2 přízdoby s perlami Pip a hlavní 
dvojitý květ pro hřeben do vlasů. Použijte drát 
od květu k jeho připevnění na hřeben.

18. krok 
zde je zadní strana spony a hřebene.

desiGnérka carla rUvolo
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dle vlastního výběru; satén nebo stužka 
a tavná lepící pistole k jejich přichycení na 
hřeben nebo sponu; u hřebenu jsou zapotřebí 
2 přízdoby s květy vytvořenými 
z perlí Pip a hlavního dvojitého květu; 
pro spony potřebujete 1 hlavní dvojitou 
přízdobu, 1 květ vytvořený z dvou smyček, 
1 přízdobu s květy vytvořenými z perlí Pip 
a 1 jednoduché přízdoby

obtížnost:

Postup:

Tvorba květů
1. krok
vytvořte květ s pěti okvětními lístky ze dvou 
smyček použitím techniky „průběžného 
stáčení drátků “.

2. krok 
navlékněte rokajl na měděný drát o průměru 
0,50 mm (v tomto případě postříbřený, můžete 
také použít barevný drát v barvě rokajlu). 
odpočítejte 9 rokajlu, vytvořte první smyčku, 
dvakrát drát stočte.

3. krok 
Posuňte rokajl a vytvořte další smyčku nad 
první smyčkou, dvakrát drát stočte.

4. krok 
nechte asi 1 cm, vytvořte první smyčku 
druhého okvětního lístku.

5. krok 
vytvořte druhou smyčku a stočte drát. 
Již máte dva okvětní lístky.

6. krok 
opakujte postup u třetího okvětního lístku.

květinové motivy vytvořené technikou navlékání 
perliček na tenký bižuterní drátek tvoří základ 
vlasových přízdob, vhodných pro svatební, 
sváteční, ale i běžné každodenní příležitosti.
díky širokému sortimentu perlí a perliček 
Preciosa traditional czech beads lze touto 
technikou napodobit téměř každý kvítek. 
vyberte si svoji oblíbenou barevnou kombinaci 
a zkuste si poměrně snadným způsobem 
vytvořit romantické květinové přízdoby, které 
vám nikdy nezevšední ani neuvadnou.

Materiál a pomůcky:

Preciosa rokajl
331 19 001; 10/0; 78131

Preciosa čípky
351 12 001; 2“; 05051

Preciosa dvoukrátky
351 31 001; 8/0; 05051

Preciosa PiptM

111 01 346; 5x7 mm; 02010/25e01

Preciosa voskové perle
131 19 001; 3 mm; 02010/70502
131 19 001; 5 mm; 02010/70502 

měděný drát (postříbřený), průměr 
0,50 mm a 0,30 mm; hřeben do vlasů a spona

7. krok 
opakujte postup u čtvrtého okvětního lístku.

8. krok 
Pokračujte, dokud nevytvoříte pět podobných 
okvětních lístků. nyní můžete odstřihnout drát 
tak, že na konci necháte 10 cm.

9. krok 
stočte dva dráty poblíž spoje prvního 
a posledního okvětního lístku k zajištění 
a vytvarování okvětních lístků.

10. krok 
do středu květu můžete přidat perli nebo 
rokajl.

Perličkové květinové Přízdoby do vlasůPerličkové květinové Přízdoby do vlasů

KvEtOucí KrásaKvEtOucí Krása
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15. krok 
nyní máte květ s pěti okvětními lístky 
tvořenými třemi smyčkami.

16. krok 
tyto dva květy můžete kombinovat.

17. krok 
vložte květ s okvětními lístky ze dvou smyček 
doprostřed většího květu.

18. krok 
spojte konce drátů a stočte je, aby byly 
zajištěné.

Tvorba přízdob 
1. krok  
navlékněte libovolnou směs perlí a perliček dle 
vlastního výběru na 0,30 mm drát.

2. krok 
vytvořte maličké smyčky o velikosti 
cca 1 - 1,5 cm.

3. krok 
vytvořte smyčky použitím perliček, a to v 
pořadí, ve kterém byly navléknuté.

4. krok 
tato výroba je jen na vaší fantazii.

11. krok 
nebo můžete vytvořit pestík z 0,30 mm drátu s 
malými perličkami dle vlastního výběru.

12. krok 
Použijte stejný postup k vytvoření dalšího 
květu, tentokrát většího, se třemi smyčkami 
u každého okvětního lístku.

13. krok 
vytvarujte okvětní lístky.

14. krok 
spojte dráty a stočte je, aby byly zajištěné.

5. krok 
Pokračujte, dokud nepoužijete všechny 
perličky.

6. krok 
zde je jednoduchá přízdoba.

7. krok 
květy vytvořené z perlí Pip jsou krásným 
přídavek pro takovou přízdobu

Perličkové květinové Přízdoby do vlasůPerličkové květinové Přízdoby do vlasů
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5. krok 
vezměte drát a zasuňte ho mezi dva okvětní 
lístky.

6. krok 
ohněte drát na zadní straně květu.

7. krok 
vsuňte ho do otvoru.

8. krok 
spojte oba dráty a stočte je.

9. krok 
stočte drát do délky přibližně 2 cm 
a pokračujte druhým květem.

10. krok 
Použijte delší drát k navlečení 5 perlí Pip.

11. krok 
a zopakujte stejné kroky k vytvoření druhého 
květu.

12. krok 
Přidejte střední perli a navlékejte další, dokud 
nedosáhnete konce stočeného drátu.

Tvorba květů z perlí Pip  
1. krok 
navlékněte 5 perlí Pip na 0,30 mm drát.

2. krok 
spojte dráty a dvakrát je stočte, aby byly 
zajištěné.

3. krok 
Uchopte jeden konec drátu a vsuňte ho do 
středního otvoru.

4. krok 
navlékněte 3 mm perli a vtlačte ji do otvoru.

13. krok 
zopakujte kroky k vytvoření třetího květu 
a stočte dráty tak, že na konci necháte 
minimálně 5 nebo 6 cm volných.

14. krok 
spojte květ s přízdobou tak, že prostě stočíte 
dráty dohromady.

15. krok 
vytvořte 1 dvojitý květ, 1 jednoduchý květ, 
2 jednoduché přízdoby a 1 přízdobu se třemi 
květy vytvořenými z perlí Pip pro sponu na 
vlasy.

16. krok 
Uspořádejte květy tak, aby odpovídaly délce 
spony.

Perličkové květinové Přízdoby do vlasůPerličkové květinové Přízdoby do vlasů
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