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preciosa ornela vám představuje tWiN, novou dvoudírovou perličku.

 

 Číslo artiklu: 321 96 001

 velikost: 2,5 x 5 mm

  DÁREk PRO VIktORII:
  NÁHRDELNík A NÁRAmEk

Pomůcky: jehla, ketlovací a ploché kleště, 
nůžky

Materiál: rokajl 331 19 001 ametyst 
(AR), 331 19 001 měď (CR), 10/0; 
twin 321 96 001 (t), 2,5 x 5 mm; tenký 
vlasec (0,20 mm); kovodíly (kroužky, 
oválky, karabinka, řetízek, nýty)

NáHrdeLNÍk A NárAMek
S NovÝM
perLiČkovÝM tvAreM
tWiN
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připravíme si vlasec 120 cm (náhrdelník) nebo  
60 cm (náramek), provlékneme jej druhou dírkou 
z prvního t (u krajního kroužku), srovnáme oba 
konce vlasce a budeme souběžně na obě strany 
navlékat dobře spočítané perličky a provlékat 
druhými dírkami t z první řady návleku.

vnitřní řadu zahájíme na obě strany návlekem 
2x Cr, provlékneme druhou dírkou t, 2x Cr, 
oba konce provlékneme v protisměru skrz jednu 
dírku t a druhou dírkou této dvoudírkové perličky 
také stejným způsobem (viz nákres).

pokračujeme na obě strany návlekem 3x Ar, 
provlékneme druhou dírkou t, toto zopakujeme 
třikrát, oba konce provlékneme v protisměru 
skrz  jednu dírku t a druhou dírkou této 
dvoudírkové perličky také stejným způsobem 
(viz nákres). tím je dokončen jeden motiv krajky, 
který zopakujeme u náhrdelníku celkem 10x 
a u náramku 5x. 
k jednomu krajnímu kroužku připevníme 
karabinku na druhý kroužek s řetízkem, který 
můžeme zakončit perlí v barvě použitého 
materiálu.

romantický dárek v něžných barvách vypadá 
na první pohled jako jemná skleněná krajka. 
díky perličkové dvoudírkové novince twin 
se značkou preCioSA traditional Czech 
Beads brzy zjistíte, že jednoduchým návlekem 
můžete vytvořit poměrně komplikovaný dekor. 
potřebujete tedy jen dostatek trpělivosti pro 
přesné počítání perliček, výsledný efekt ale 
určitě bude stát za to.

Postup:
připravíme si vlasec cca 200 cm (náhrdelník) 
nebo 100 cm (náramek), navlékneme 1 x t 
a 15 x Ar a tyto perličky umístíme do středu 
vlasce. Jeden konec vlasce provlékneme v 
protisměru celým tímto návlekem ještě jednou, 
srovnáme konce vlasců tak, aby byly stejně 
dlouhé, a vzniklý kroužek dobře utáhneme. 
dále můžeme navlékat na každý konec vlasce 
zvlášť, nebo souběžně navlékat dobře spočítané 
perličky na oba konce vlasce. popis postupu je 
doplněn detailním nákresem.

Navlékneme 4x Ar, 1x t, 4x Ar, 1x t, 4x Ar, 
1x t, 5x Ar, 1x t, 5x Ar, 1x t, 4x Ar, 1x t,  
4x Ar, 1x t.  tento návlek na obou vlascích zo-
pakujeme pro náhrdelník 10x a pro náramek 5x.

Na jeden konec vlasce navlékneme ještě 
15x Ar. Na druhém konci naopak vynecháme 
poslední 1x t, ale provlékneme protisměru 
již použitou dírkou t z druhého vlasce  a pro-
vlékneme ještě jednou 15x Ar z druhého 
vlasce. vznikne kroužek jako na začátku 
návleku.

oba konce vlasce přiměřeně utáhneme 
a zakončíme dvojitým chirurgickým uzlem. 
Zbývající konce vlasce zatáhneme do 
rokajlových dírek a odstřihneme.

twin - 321 96 001; 2,5 x 5 mm;
68105 (t) bronzový průtah

rokajl - 331 19 001; 10/0; 27010 
amethyst (AR) ametyst

rokajl - 331 19 001; 10/0; 29010 
copper lined (CR) měděnný průtah


