
Perličky PRECIOSA Twin™ jsou k dispozici
volné nebo navlečené ve třech základních 
barvách skla (černá, krystal, křída),
s možností využití veškerých dostupných 
povrchových úprav a barevných zušlechtění.
Mačkané perle PRECIOSA Twin™ 
a PRECIOSA Solo™ jsou k dispozici volné 
nebo navlečené a lze je vyrábět ze všech barev 
skel s možností využití veškerých dostupných 
povrchových úprav a barevných zušlechtění.

PRECIOSA ORNELA vám představuje 
novinkové perličky a perle PRECIOSA Twin™ 
a doplňkovou perli PRECIOSA Solo™.

Unikátní dvoudírová perlička a mačkaná perle 
PRECIOSA Twin™ a doplňková jednodírová 
mačkaná perle PRECIOSA Solo ™ vám umožní
vytvářet zajímavé prostorové tvary a originální 
konstrukce.

PRECIOSA Twin™ perlička
ART No. 321 96 001
ART No. 321 97 001, mat

PRECIOSA Twin™ mačkaná perle
ART No. 117 01 323
ART No. 118 01 323, návlek

PRECIOSA Solo™ mačkaná perle
ART No. 117 01 332
ART No. 118 01 332, návlek

VELIKOST: 2,5 x 5 mm
cca KS / KG: 18900

Vítejte v našem světě neomezených možností

BEAD SHOP ZÁSADA 
468 25 Zásada
+420 483 332 643 
beadshop@preciosa.com 
50°41‘49 N, 15°15‘55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 483 343 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E

preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela 
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BAREVNÝ SVĚT PERLÍ 
A PERLIČEK

KYTIČKA Z PRECIOSA Twin™ A PRECIOSA Solo™
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DESIGNÉRKA JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ



vlasec 0,25 mm, ploché kleště, nůžky, 
mobilová šňůrka

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Na vlasec asi 12 cm dlouhý navlékneme 10x T. 
Navléknuté perličky posuneme k jednomu
konci vlasce a spojíme do kroužku dvojitým 
uzlem na vlasci. Kratší konec vlasce 
provlékneme do nejbližší dírky T a vtáhneme 
uzel do dírky, aby nebyl vidět. Delší konec 
vlasce provlékneme jednou z nejbližších 
volných dírek T.

2. krok:
Ve druhé řadě na vlasec navlékneme 1x T 
a dále ho provlékneme nejbližší volnou dírkou 
sousedního T ze základního kroužku. Dále 
budeme přidávat mezi jednotlivé zbývající T 
ze základního kroužku po 1 ks SPB. Tuto řadu 
zakončíme pevným uzlem, volný konec vlasce 
opět protáhneme nejbližší dírkou T a SPB.  
Zbývající konce vlasce odstřihneme. Kytička 
z perlí a perliček PRECIOSA Traditional Czech 
Beads je hotová!

3. krok:
Vezmeme si ploché kleště a pootevřeme 
kroužek na mobilové šňůrce, navlékneme jej 
do volné dírky jediného T mezi SPB, pak 
pomocí plochých kleští kroužek opět uzavřeme. 
Kroužek můžeme do T navléknout ještě před 
zahájením druhé řady. Budete mít alespoň 
jistotu, že vybraný Twin vyhovuje a kroužek lze 
použít k provléknutí dírkou. 
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název dokumentu: Projekt-kyticka-z-PRECIOSA-Twin-a-PRECIOSA-Solo.pdf

PRECIOSA ORNELA představuje dalšího člena 
rodiny tradičních českých perlí a perliček, 
mačkanou perli PRECIOSA Solo™. PRECIOSA 
Solo™ mačkaná perle (SOLO = jedináček) 
se tvarově i velikostně shoduje s dvoudírkovou 
perlí a perličkou PRECIOSA Twin™, má ale 
pouze jednu dírku, jak sám název SOLO 
napovídá. Tato nová doplňková perle má stejnou 
velikost jako PRECIOSA Twin™ v perličkové 
i perlové formě. Její rozměry jsou 2,5 x 5 mm 
a může být vyráběna ve všech barvách skel 
s možností jakéhokoli povrchového zušlechtění. 
PRECIOSA Solo™ mačkané perle jsou skvělým 
doplňkem k dvoudírkové perličce nebo perli 
PRECIOSA Twin™ tam, kde jsou její volné dírky 
přebytečné.
Pokud jste ještě neměli příležitost vyzkoušet 
si možnosti této oválné jednodírkové mačkané 
perle, nabízíme vám velmi jednoduchý návod 
na vytvoření oblíbené kytičky, která se může 
stát ozdobou mobilu, kabelky či přívěskem 
ke klíčům, stejně tak i v páru veselými 
náušnicemi, součástí náhrdelníku nebo 
polotovarem pro další složitější bižuterní 
výrobky. 

Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci 
s novou doplňkovou jednodírkovou perlí 
PRECIOSA Solo™ a s ostatními druhy českých 
perliček :o).
Vítejte do našeho světa nekonečných možností!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ perličky (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm (11 ks na jednu kytičku)
nebo
PRECIOSA Twin™ mačkané perle (T)
117 01 323; 2,5 x 5 mm (11 ks na jednu kytičku)

PRECIOSA Solo ™ mačkané perle (SPB)
117 01 323; 2,5 x 5 mm (9 ks na jednu kytičku)


