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PRECIOSA Villa™
BIŽUTERIE ZE SKLENĚNÝCH JEHLANŮ

Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

PRECIOSA VillaTM mačkaná perle
Číslo artiklu: 111 01 341
Velikost: 6 x 13 mm

DESIGNÉRKA IVA MASTNÍKOVÁ
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PRECIOSA Villa™PRECIOSA Villa™

Ze štíhlých skleněných jehlanů lze podle nového 
návodu PRECIOSY ORNELY velice snadno 
a zajímavě poskládat komponenty pro 
náhrdelník, náramky, nebo náušnice. 
Na novinkové perli PRECIOSA Villa™ tím skvěle 
vyniknou různé typy povrchových zušlechtění. 
Čtvercovou základnou skleněného jehlanu 
o rozměru 6 x 13 mm vede po úhlopříčce dírka. 
Její velmi nízké umístění vyhovuje možnostem 
propojování jednotlivých perlí a jejich
pohodlnému obšívání drobnými perličkami 
a perlemi PRECIOSA. Doplňuje řadu módních 
a oblíbených bižuterních doplňků a odhaluje 
další možnosti v technologii výroby mačkaných 
perlí. Perle je vhodná pro všechny druhy 
povrchových zušlechtění. Hrany jehlanu 
vyniknou zejména v sytých barvách nebo 
s využitím celoplošných povrchových 
zušlechtění. 
Přejeme vám mnoho inspirace při práci 
s českými perlemi a perličkami a radosti 
z vlastních výtvorů.

Materiál a pomůcky:

Náušnice
PRECIOSA Villa™(V)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
00030/26536 (10 ks) 
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 11/0; 78102 (4 ks)

Náhrdelník na lanku
PRECIOSA Villa™(V)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
00030/26536 (232 ks)

Náhrdelník na obruči
PRECIOSA Villa™(V)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
00030/28101(60 ks) 

Náramek
PRECIOSA Villa™(V)
111 01 341; 6 x 13 mm; 
00030/26441(88 ks)
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 8/0; 20206 (44 ks)

Kovy:
náušnicové háčky, jemný řetízek, kroužky, 
lanko, kovové zamačkávací rokajly, kaloty, 
kovodíly bižuterní zapínání, náhrdelníková obruč 
se zapínáním

navlékací jehla, nůžky, ketlovací kleště,
silon 0,20 mm

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Připravíme si základní komponenty tím 
způsobem, že navlékneme 4x V a poskládáme 
podle obr. č. 1 a obr. č. 2. Jehlu s vlascem 
provlékneme všemi čtyřmi perlemi ještě 
jednou, oba konce vlasce spojíme dvojitým 
uzlem, vtáhneme do dírek perlí a odstřihneme. 

2. krok:
Náušnice:
Při tvorbě základního komponentu složeného 
ze čtyř ks V navlékneme i dvě očka jemného 
řetízku. Volným očkem řetízku provlékneme 
náušnicový háček. K vytvořenému komponentu 
připojíme ještě jednu perli (V). Na jehlu 
s vlascem navlékneme 1x R11, 1x V, 
provlékneme ji mezi spojenými 4 ks V, 
navlékneme opět 1x R11 a jehlu s vlascem 
provlékneme ještě jednou zpět. Oba konce 
vlasce spojíme dvojitým uzlem, vtáhneme do 
dírek perlí a odstřihneme (obr. č. 3).

Náhrdelník na lanku:
Vytvořené komponenty provlékneme lankem 
(58 ks), které na obou stranách zakončíme 
kalotami. Lanko provlékneme otvory v kalotách, 
zafixujeme po obou stranách 2 ks kovového 
zamačkávacího rokajlu a ukryjeme je do misek 
kalot, ke kterým pak připevníme kovodíly 
pro zapínání (obr. č. 4).

Náhrdelník na obruči:
Vytvořenými komponenty provlékneme 
náhrdelníkovou obruč. Celkem navlékneme 
15 ks komponent, vytvořených ze čtyř kusů V 
(obr. č. 5).

Náramek:
Navlékneme 22 ks skleněného složeného dílu 
na pružný návlekový materiál a mezi každý 
složený díl navlékneme 2x R8. 
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