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Traditional Czech Beads
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Náramek z PreCIOSa TeeTm a PreCIOSa rokajlu

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 6/0, 8/0

PRECIOSA TeeTM

Číslo artiklu: 111 01 364
Velikost: 2 x 8 mm

PrECiOsa OrNELa Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTm.
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Pak háček zapíchněte do očka zleva od první 
perličky, otočte perličku dospodu doprava, 
posuňte co nejblíže další perličku, háčkem 
zachyťte přízi a uháčkujte pevné očko 
(protáhněte přízi oběma oky najednou), 
obr. č. 3b.

4. krok
Přidejte perličky do druhé řady (obr. č. 4a), 
a pak háčkujte pevná oka s perličkami spirálou 
kolem dokola. Až řada dojde k T, dejte si 
pozor, aby první T lehla úzkou částí doprava 
(obr. č. 4b), a druhá perle T pak úzkou častí 
doleva (obr. č. 4c) atd. Střídejte směr perlí 
T tak, aby Vám vycházel „zip“ (obr. č. 4d). 
Pokud mají všechny perličky ve všech řadách 
otočenou dírku po směru háčkování (nahoru), 
postupovali jste správně.

PRECIOSA ORNELA nabízí ve svém sortimentu 
perlí i perliček se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM 
nejširší sortiment tvarů, velikostí a barevných 
variant. Vyzkoušejte novinkovou mačkanou 
perli PRECIOSA TeeTM. Díky všestranné 
technice háčkování tzv. pevným okem vytvoříte 
z rokajlu a této praktické ploché perle poměrně 
jednoduše, ale velmi moderně vypadající 
náramek se skleněným „zipem“.

Materiál a pomůcky:

PreCIOSa TeeTm (T)
111 01 364; 2 x 8 mm; 48 ks

PreCIOSa rokajl (R6)
331 19 001; 6/0; 20 g

PreCIOSa rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 30 ks

háčkovací příze Sněhurka; jehla Big Eye nebo 
navlékací jehla s očkem z jemného vlasce; 
háček 1,25; nůžky; kovodily

Obtížnost:

Postup:

1. krok 
Nejdříve navlékněte korálky v následujícím 
pořadí na háčkovací přízi (R8 navlékněte jenom 
na začátku a konci návleku), obr. č. 1.

5. krok
Jakmile spotřebujete všechny perle a perličky, 
uháčkujte poslední řadu bez nich (obr. č. 5a). 
Zbytky příze schovejte dovnitř dutinky. 
Konce dutinky pomocí očkových ketlovacích 
jehel uschovejte do kaplíků a přidejte jakýkoliv 
druh bižuterního zapínání (obr. č. 5b).

15x R8 – 5x R6 – 1x T – 4x R6 –  1x T - ... – 
5x R6 – 1x T – 4x R6 – 1x T – 5x R6 – 15x R8.

2. krok
Vytvořte základní očko. Nechte ho poměrně 
velké, později ho použijete na spojení perliček 
do kroužku (obr. č. 2a). Odpočítejte 5 perliček 
(obr. č. 2b) a uháčkujte řetízek s perličkami. 
Jednu perličku posuňte co nejblíže k háčku, 
a pak za ní zachyťte přízi a uháčkujte první 
očko s perličkou (obr. č. 2c). Postup zopakujte 
ještě čtyřikrát a vytvořte tak 5 řetízkových ok 
s 5 perličkami (obr. č. 2d).

3. krok
Dále provlékněte háček prvním základním 
očkem a protáhněte přízi oběma oky najednou 
(obr. č. 3a).
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