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OZUBENÁ KOLEČKA
HÁČKOVANÉ KREOLE

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

PRECIOSA SoloTM mačkaná perle
Číslo artiklu: 117 01 332
Velikost: 2,5 x 5 mm

DESIGNÉRKA ALEKSANDRA LYSENKO
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4. krok: 
Tímto větším rokajlem R8 provlékneme 
spojovací kroužek (obr. č. 4a) a připevníme 
afroháček (obr. č.4b). Jednu náušnici tak 
máme hotovou. Pak si to ještě jednou celé 
zopakujeme, abychom měli kompletní pár 
náušnic (obr. č. 4c). 

Pokud mají všechny perličky ve všech řadách 
otočenou dírku po směru háčkování (nahoru), 
postupovali jsme správně. Jakmile budeme mít 
uháčkovanou dutinku ze všech navlečených 
perliček a perlí, uháčkujeme poslední řadu 
bez korálků (obr. č. 2a). Konce příze schováme 
dovnitř dutinky a zbytek odstřihneme (obr. č. 
2b). Do jehly navlékneme nit a konce dutinky 
sešijeme k sobě a vytvoříme kroužek (obr. č. 
2c).

3. krok: 
Peyotovým stehem ušijeme proužek tak, 
abychom měli uprostřed 11 ks rokajlů.
(obr. č. 3a, b - schéma šití pružku na lichý 
počet korálků). Pásek přiložíme hotovému 
„ozubenému kolečku“ navlékneme 1x R8
a oba konce sešijeme k sobě (obr. č. 3c).

Postup:

1. krok:
Pokud nemáme speciální jehlu Big Eye, 
provlékneme očkem navlékací jehly jemný 
vlasec nebo nit a vytvoříme očko, kterým pak 
provlékneme háčkovací přízi. Na háčkovací 
přízi navlékneme rokajl a perle v následujícím 
pořadí: 10x R10, 1x S, návlek opakujeme 
ještě 22x, a zakončíme navléknutím 10x R10. 
Celkem navlékneme 240 ks R10 a 23 ks S 
(obr. č. 1).

2. krok:
Vytvoříme základní očko. Necháme ho 
poměrně velké, později ho použijeme na 
spojení perliček do kroužku. Odpočítáme 5 
perliček a uháčkujeme řetízek s perličkami. 
Jednu perličku posuneme co nejblíže k háčku, 
a pak za ní zachytíme přízi a uháčkujeme první 
očko s perličkou. Postup zopakujeme ještě 
čtyřikrát a vytvoříme tak 5 řetízkových ok 
s 5 perličkami. Dále provlékneme háček prvním 
základním očkem a protáhneme přízi oběma 
oky najednou. 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). 
Přidáme perličky do druhé řady, a pak 
háčkujeme pevná oka s perličkami a perlemi 
spirálou kolem dokola. 

Rokajlovou háčkovanou dutinku jsme tentokrát 
ozvláštnili drobnými mačkanými perlemi 
PRECIOSA Solo™. Tyto nové perle mají stejný 
tvar a velikost jako dvoudírkové perličky 
nebo perle PRECIOSA Twin™ a jsou skvělým 
doplňkem tam, kde jsou jejich volné dírky 
přebytečné. Pokud jste ještě neměli příležitost 
vyzkoušet si možnosti této oválné jednodírkové 
mačkané perle, nabízíme vám poměrně 
jednoduchý návod na vytvoření efektních 
ozubených koleček, která se mohou stát 
ozdobou mobilu, kabelky či přívěskem 
ke klíčům, stejně tak i v páru veselými 
náušnicemi, součástí náhrdelníku nebo 
polotovarem pro další složitější bižuterní 
výrobky. Názorný postup na tvorbu háčkované 
dutinky naleznete i v projektu: Želé bonbonky- 
háčkovaná dutinka. 
http://preciosa-ornela.com/Projekt-hackovana-
dutinka
Mnoho radosti z korálkování přeje 
Preciosa Ornela.

Materiál a pomůcky:

Materiál a pomůcky: 
PRECIOSA rokajl (R) (240ks)
311 19 000; 10/0; 23980 (251ks)
shodná barva s perlemi Preciosa Solo™ (24 ks)
                      8/0; 23980 (1 ks)
PRECIOSA Solo™ (S) (23 ks)
117 001 332; 2,5 x 5 mm

- háčkovací příze Perlovka
- háček na háčkovani 1,25
- afroháčky, spojovací kroužky
- jehla a nit
- nůžky, kleště
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