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Hřebínek do vlasů zdobený květy z atlasovýcH perliček

desiGnÉrka carla rUvolo

preciosa ornela vám představuje perle a perličky 
preciosa traditional czech beadstM.

PRECIOSA dvoukrátky
číslo artiklu: 351 31 001
velikost: 8/0 mm
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Postup:

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

2. krok
navlékněte perličky na měděný drát 
o průměru 0,50 mm (v tomto případě 
postříbřený, můžete rovněž použít barevný 
drát v barvě perliček).

3. krok
odpočítejte 7 perliček, vytvořte první smyčku, 
dvakrát drát přetočte.

4. krok
posuňte perličky a vytvořte další smyčku nad 
první smyčkou.

5. krok
dvakrát drát přetočte.

6. krok
vytvořte třetí smyčku a přetočte drát.

7. krok 
nechte asi 1 cm, vytvořte první smyčku 
druhého okvětního lístku, odpočítejte 
7 perliček.

8. krok 
opakujte krok na vytvoření druhého okvětního 
lístku.

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

květinové motivy vytvořené technikou navlékání 
perliček na tenký bižuterní drátek tvoří základ 
vlasových přízdob, vhodných pro svatební, 
svateční ale i běžné každodenní příležitosti.
díky širokému sortimentu perlí a perliček 
preciosa traditional czech beadstM lze touto 
technikou napodobit téměř každý kvítek. 
využijte nabídky barevného spektra solgelových 
barev aplikovaných na perličkách preciosa 
two-cut vyrobených z unikátního atlasového 
skla. 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 saténové dvoukrátky
351 31 001; 8/0;  05191

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

0,50 mm měděný drát (postříbřený); hřeben 
a sponka dle vlastního výběru; kleště; střihač 
drátu; navlékač perliček

obtížnost:

10. krok 
stočte dva dráty poblíž spoje prvního a 
posledního okvětního lístku k zajištění.

11. krok 
opatrně vytvarujte okvětní lístky.

12. krok 
vytvořte menší květ s 2 smyčkami u každého 
okvětního lístku.
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17. krok 
vložte ji doprostřed květu a zajistěte dráty 
u zadní strany květu.

18. krok 
vytvořte 3 květy s perlemi nebo perličkami 
uprostřed. zajistěte květy na hřeben několika 
dráty.

19. krok 
znova upravte a vytvarujte okvětní lístky. 

20. krok 
nenechávejte volné konce drátů. 
použijte tavnou lepící pistoli na krytí zadní 
strany hřebene saténem nebo stužkou, 
aby nedošlo ke kontaktu s dráty.

13. krok 
vložte menší květ doprostřed většího.

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

15. krok 
vytvarujte a upravte okvětní lístky.

16. krok
vytvořte tyčinku s perlemi nebo perličkami dle 
vlastního výběru.
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