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NáhrdelNík z mačkaNých perlí precIOSa pomněnka

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

precIOSa OrNela Vám představuje perle a perličky
precIOSa Traditional czech BeadsTm.

deSIGNÉrka haNa čerNá

příjemné tvoření s perličkami a perlemi 
precIOSa Traditional czech BeadsTm !

Ušijete si požadovanou délku dutinky, 
zakončete ji tak, abyste měli opět v kruhu 12 
rokajlů, přitom ve čtyřech modrých budou všité 
kytičky a mezi nimi budou vždy 2x R10-a tak, 
jako v první řadě na začátku šití (obr. č. 12).

zapošijete, ustřihněte přebývající nitě 
a hotovou dutinku navlékněte na bužírku, nebo 
kulatou kůži. pomocí kleští připetněte koncovky 
na kůži, na jednu stranu přievněte karabinku 
a na druhou kroužek s prodlužovacím řetízkem.
konec můžete dozdobit naketlovanými 
kytičkami (obr. č. 13).
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základem pro vznik pomněnkové dutinky je 
síťový steh. pokud budete mít pocit, že Vám 
dutinka nejde dostatečně utahovat, můžete 
nejdříve ušít síťovanou dutinku z rokajlu a tu 
pak následně pošít pomněnkami. 
zde je popsán postup, kdy kytičky budou 
všívány rovnou při šití dutinky.

Postup:

1. krok
Na nit navlékněte 12x R10 v tomto pořadí: 
1x R10-B, 2x R10-a a to celkem do počtu 
12 ks. Nit svážeme a jehlou vyjedeme z R10-B 
(obr. č. 1).

2. krok
Navlékněte 2x R10-a, 1x R10-B a 2x R10-A 
a projeďte R10-B ve směru šití (obr. č. 2).

3. krok
pak navlékněte 1x kytičku pomněnku (P), 
1x R10-a a pouze kytičkou se vraťte zpět. 
kytičku stáhněte pevně až k dutince, projeďte 
R10-B ze základní řady ve směru šití (obr. č. 3).

4. krok
Navlékněte opět 2x R10-a, 1x R10-B a 2x R10-A 
a opět projeďte R10-B ve směru šití 
(obr. č. 4). pak opět navlékněte 1x P, 1x R10-B 
a P se vraťte zpět.

kytičku stáhněte pevně až k dutince, projeďte 
R10-B ze základní řady ve směru šití (obr. č. 
5). Tento postup (obr. č. 4 a obr. č. 5) opakujte 
tak, abyste měli našité 4 ks P kolem celého 
základního kroužku.

5. krok
Nyní se musíte dostat o řadu výše, což 
znamená, že po přišití poslední P projeďte 
2x R10-a a 1x R10-B (obr. č. 6).

máte ušitý základ dutinky, jste o řadu výše, 
navlékněte 2x R10-a, 1x R10-B, 2x R10-a, 
projeďte jedním R10-B, dalším ve směru šití, 
tím jakoby přeskočíte jednu P (obr. č. 7).

mačkaná perle ve tvaru drobného květu 
pomněnky splňuje veškeré atributy 
současného trendu skleněných bižuterních 
prvků pro tvorbu nejrůznějších módních
aplikací. Seznamte se s osově souměrnou 
5 mm perlí s oboustranně shodným hlubokým 
gravírem. Vzhledem ke středově umístěné 
dírce je vhodná i pro perličkové výšivky. 
Bez problémů lze aplikovat veškeré druhy 
povrchových zušlechtění polodekorů 
i celoplošných dekorů.
květinové motivy nikdy nezevšední. 
romantický náhrdelník z něžných drobných 
kvítků bude zcela jistě oblíbeným doplňkem. 
Skleněná mačkaná perle precIOSa pomněnka 
navíc nikdy neuvadne.

Materiál a pomůcky:

precIOSa pomněnka (P)
111 01 362; 5 mm;
00030/98553 stříbrno-modrá; cca 100 ks

precIOSa rokajl (R10-a)
331 19 001; 10/0; 01623 fialová; cca 2 g

precIOSa rokajl (R10-B)
331 19 001; 10/0; 01131 modrá; cca 2 g

bužírka nebo kůže na návlek 50 cm; koncovky 
na kůži 2 ks; kroužky; karabinka; prodlužovací 
řetízek;nit Nymo nebo vlasec; jehla; nůžky;

Obtížnost:

6. krok
Opět přidejte 1x P, 1x R10-B a projeďte jedním 
R10-B, ze kterého nám vychází nit. 
kytičku pevně stáhněte k dutince a utáhněte 
(obr. č. 8).

Vše se stále opakuje: 1x R10, 1x P, celkem, 
čtyřikrát v řadě. Nezapomínejte vždy po 
přidání čtvrté P projít jehlou o řadu výše 
(obr. č. 9).

Na kytičkách se střídá barva rokajlu (1x R10-B 
a 2x R10-a), což ve výsledku vytváří dojem 
spirály. pokud je to pro Vás matoucí, můžete 
šít i s jednou barvou rokajlu na kytičce. 
V základu nám však dvoubarevnost pomáhá k 
tomu, že víte, kudy prochází jehla (obr. č. 10).

pokud se Vám začátek dutinky špatně drží, 
můžete si pomoci pletací jehlicí, budete mít 
pevný základ v ruce (obr. č. 11).
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