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Traditional Czech Beads PRECIOSA ORNELA Vám představuje 
perle a perličky PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 7/0

ČARODĚJNICKÝ KLOBOUK
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HALLOWEENSKÁ OZDOBA Z PRECIOSA ROKAJLU

11. krok:
Dokončete špičku. Odstřihněte očko a navlečte 
rokajly. Obtočte kolem vrcholu kužele dvě řady 
a zpevněte vázacím drátem. Drát zakončete 
dvojitým očkem.

12. krok:
Vázací přečnívající dráty na okrajích klobouku 
obtočte dvakrát kolem silnějšího drátu 
a odskřípněte. 

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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5. krok:
Na pátou řadu přivažte další dva dráty dvojitými 
smyčkami (obr. č. 7).

6. krok:
Obtáčejte drát s rokajlem. Vždy, když budete 
míjet vázací drát, obtočte ho. Bude-li drát příliš 
tuhý, narovnejte část ohnutou zpět a po několika 
cm znovu ohněte.

Vyrobte si vlastní čarodějnické klobouky třeba 
pro každého v rodině. Tyto halloweenské 
symboly se můžou stát netradiční součástí 
podzimní výzdoby Vašeho domu. 
Postačí Vám k tomu drobný černý rokajl a pár 
různých tvarů perlí v barvách podzimu. 
Pokud vyrazíte na party v předvečer Všech 
svatých, můžete se jednoduše tematicky 
čarodějnickým kloboučkem ozdobit. 
Stačí ho připevnit ke sponce.

Radost z tvoření i z výsledných výrobků 
Vám přeje PRECIOSA ORNELA.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 7/0; 23980 (cca 60 g)

směs kulatých tvarů odstínů 
oranžové a žluté barvy

černý drát (0,80 mm); černý vázací drát 
(0,30 mm); černé nebo rhodiové ketlovací nýty 
a oválky

štípací kleště; ketlovací kleště; ploché kleště; 
kužel (polystyrenový, papírový)

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Nemáte-li polystyrenový kužel, vyrobte si ho 
z tvrdého papíru (r  -15 cm, délka spodního 
obvodu 20 cm).

2. krok:
Odstřihněte 2 metry 0,80 mm drátu. 
Na jednom konci naketlujte očko. Po 30 cm 
jej ohněte zpět o 360° (obr. č. 1). Na tento 
drát navlékejte R7. Posledních 10 cm zůstane 
prázdných. Na konci uketlujte očko (obr. č. 2).

3. krok:
3 cm od vrcholu kuželu začněte omotávat drát 
směrem vzhůru, asi 20 cm od začátku návleku 
(obr. č. 3).

4. krok:
Prvních šest řad zpevněte dvěma vázacími 
dráty (obr. č. 4). Odskřípněte je delší, budete 
je používati na krempu. Kolem 0,80 mm drátu 
vytvoříte smyčku (obr. č. 5). Průběžně řady 
utahujte (obr. č. 6).

7. krok:
Ke čtrnácté řadě připevněte dvojitými 
smyčkami další čtyři dráty. Po dokončení špičky 
klobouku bude tato řada šestnáctá. Pokračujte 
ještě v obtáčení dalších dvou řad (obr. č. 8).

8. krok:
Rokajlový kužel sundejte. Položte ho na stůl 
a obtáčejte ještě čtyři řady naplocho – tím 
vytvoříte krempu.

9. krok:
14 až 15 ks barevných perlí provlékněte 
ketlovacími nýty, vytvořte na jejich konci 
ketlovacími kleštěmi očka a přivěste je 
na oválky (obr. č. 9).
Ketlování – mezi hroty ketlovacích kleští v horní 
části uchopte drát. Otočte kolem hrotu.

10. krok:
Přivěste na okraj krempy naketlované perle. 
Narovnejte konec drátu. Odstřihněte koncové 
očko. Navlékněte oválek a 6x R7. 
Takto pokračujte až do obtočení poslední páté 
řady. Uketlujte očko.
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