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ŽELÉ BONBÓNKY
HÁČKOVANÁ DUTINKA

Preciosa Ornela vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

DESIGNÉRKA ALEKSANDRA LYSENKO

PRECIOSA Čtverec
Číslo artiklu: 321 20 001
Velikost: 3,4 x 3,4 mm



název dokumentu: Projekt-hackovana-dutinka.pdf únor 2014  ©  preciosa-ornela.com

HÁČKOVANÁ DUTINKA HÁČKOVANÁ DUTINKA

ŽELÉ BONBÓNKYŽELÉ BONBÓNKY

5. krok:
Jakmile budeme mít dutinku v délce, která 
stačí kolem nejširší části ruky, uháčkujeme 
poslední řadu bez korálků. Zbytky příze 
schováme dovnitř dutinky (obr. č. 5a). 
Do jehly navlékneme nit a konce dutinky 
sešijeme k sobě (obr. č. 5b). Pokud bychom 
chtěli mít náramek na zapínání, nebo si 
chceme vytvořit ještě i náhrdelník, konce 
přiměřeně dlouhých dutinek pomocí očkových 
ketlovacích jehel uschováme do kaplíků 
a přidáme jakýkoliv druh bižuterního zapínání.

3. krok:
Dále provlékneme háček prvním základním 
očkem a protáhneme přízi oběma oky najednou 
(obr. č. 3a).
Pak háček zapíchneme do očka zleva od první 
perličky, otočíme perličku dospodu doprava, 
posuneme co nejblíže další perličku, háčkem 
zachytíme přízi a uháčkujeme pevné očko 
(protáhneme přízi oběma oky najednou) 
(obr. č. 3b).

4. krok:
Přidáme perličky do druhé řady (obr. č. 4a), 
a pak háčkujeme pevná oka s perličkami 
spirálou kolem dokola (obr. č. 4b). Pokud mají 
všechny perličky ve všech řadách otočenou 
dírku po směru háčkování (nahoru), postupovali 
jsme správně.

2. krok:
Vytvoříme základní očko. Necháme ho 
poměrně velké, později ho použijeme 
na spojení perliček do kroužku (obr. č. 2a).
Odpočítáme 5 perliček (obr. č. 2b) 
a uháčkujeme řetízek s perličkami. 
Jednu perličku posuneme co nejblíže k háčku, 
a pak za ní zachytíme přízi a uháčkujeme první 
očko s perličkou (obr. č. 2c). 
Postup zopakujeme ještě čtyřikrát a vytvoříme 
tak 5 řetízkových ok s 5 perličkami (obr. č. 2d).

PRECIOSA ORNELA nabízí ve svém 
perličkovém sortimentu se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads nejširší 
sortiment tvarů velikostí a barevných variant. 
Tentokrát jsme vybrali perličky 
se čtvercovým průřezem, které vznikají sekáním 
ze čtyřhranných skleněných trubiček s kulatou 
nebo čtvercovou dírkou. 
Vyzkoušíme tedy klasickou techniku s ne zcela 
běžným perličkovým tvarem. Tzv. „Čtverce“ 
vyrobené z krystalového skla vypadají 
s barevným povrchovým zušlechtěním jako 
kandované ovoce nebo želé bonbónky.
Mnoho radosti z korálkování přeje 
Preciosa Ornela.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Čtverec (SH)
321 20 001; 3,4 x 3,4 mm; mix barev

háčkovací příze Sněhurka, jehla Big Eye, nebo 
navlékací jehla s očkem z jemného vlasce, 
nit na sešití náramku, háček 1,25, nůžky

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Nejdříve si navlékneme cca 1,5 m barevného 
mixu perliček - kostiček na háčkovací přízi.
Pokud nemáme na navlékání speciální jehlu 
Big Eye, provlékneme ouškem jehly jemný 
vlasec nebo nit a vytvoříme očko, kterým 
provlékneme přízi (obr. č. 1).
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