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MOTÝLEK
NÁHRDELNÍK Z PRECIOSA Twin™ A PRECIOSA SoloTM

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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Postup od druhého křížku zopakujeme. 
V této krajní řadě ušijeme šest křížků.
U posledního navíc ještě jednou provlékneme 
1x R a 1x T. U tohoto T vlasec provlékneme 
i druhou dírkou. Můžeme teď pokračovat 
a vytvořit první křížek druhé řady. Navlékneme 
1x R, 1x S, 1x R, 1x T, 1x R, 1x T, 1x R. 
Opět provlékneme T z minulého křížku 
a následuje R, S, R, T, R, T. U posledního T 
vlasec provlékneme i druhou dírkou.
Pokračujeme v druhé řadě, ušijeme 5 křížků. 
Postup je stejný jako u první řady. Pouze vlasec 
provlékáme druhými dírkami T z první řady
v opačném směru. 
U posledního pátého křížku skončíme provlékání 
u bočního T natočeného k třetí řadě. 
Vlascem provlékneme jeho druhou dírkou. 
Přivlékneme 1x R a 1x T.
Začneme tvořit třetí řadu. Zde ušijeme čtyři 
křížky. Vlasec provlékneme druhou dírkou 
posledního T. Pokračujeme v návleku jako 
u první řady i ve stejném směru. U posledního 
čtvrtého křížku vlasec provlékneme k další řadě 
stejně jako mezi první a druhou řadou.
Ve čtvrté řadě šijeme tři křížky ve stejném 
směru jako u druhé řady. U vrchního třetího 
křížku přecházíme k další řadě, jako mezi 
druhou a třetí řadou.
V páté řadě navlékáme dva křížky ve směru 
první řady. U druhého křížku, přejedeme 
k poslednímu a jedinému křížku šesté řady. 
Po došití vlasec zapošijeme. Schováme 
i počáteční kus vlasce do dírek nejbližších perlí 
a perliček.Ušijeme druhý trojúhelník. 
Uvnitř trojúhelníků používáme T. Na kratších 
okrajích, které jsou vysunuté do prostoru, 
použijeme S (obr. č. 2).

Obtížnost: 

Postup:

1. krok: 
Ušijeme dva samostatné trojúhelníky.
Základem jsou navzájem propojované drobné 
křížky z mačkaného Twinu (T) nebo Solo (S), 
který navlékáme střídavě s rokajlem (R). 
Na vlasec navlékneme 1x R, 1x T, 1x R, 1x T, 
1x R, 1x S, 1x R, 1x T. Vlasec svážeme 
do kroužku (obr. č. 1a). 

Dále vlasec provlékneme do druhé díry 
nejbližšího T. Doplňujeme chybějící perličky 
dalšího křížku. Navlékneme 1x R, 1x S, 1x 
R, 1x T, 1x R, 1x T, 1x R. Opět provlékneme 
vlascem druhou dírku T z minulého křížku. 
Máme hotový druhý křížek a potřebujeme jím 
vlasec provléknout ještě jednou tak, abychom 
mohli vytvořit další (obr. č. 1b).

Provlékneme tedy R, S, R, T. U tohoto 
posledního T provlékneme vlasec do druhé 
dírky. 

2. Krok:
Sešívání trojúhelníků, tvoření okraje a oček 
(obr. č. 3).
Začínáme očkem. Navlékneme 10x R, jehlu 
s vlascem provlékneme  krajním T. 
Očko zpevníme tím, že vlasec provlékneme 
ještě jednou. Dále navlékneme 4x R. Vytvoříme 
oblouček nad křížkem z minulé řady a vlasec 
provlékneme volnou dírkou nejbližšího T. 

Z perlí a perliček se značkou PRECIOSA 
Traditional Czech Beads lze velmi jednoduše 
vytvořit elegantní a módní bižuterní doplněk. 
Podle návodu snadno vytvoříte skleněnou 
krajku, kterou vytvarujete do potřebného tvaru 
motýlka nebo límečku. Výběr barev je jen na 
vás. Perle a perličky se značkou PRECIOSA 
Traditional Czech Beads vám pomohou rozehrát 
vaši fantazii.
Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci 
se všemi druhy českých perlí a perliček.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0; 63020 (186 ks)

PRECIOSA Twin™ (T)
117 01 323; 2,5 x 5 mm; 63020 (84 ks)

PRECIOSA Solo™ (S)  
117 01 332; 2,5 x 5 mm; 63020 (25 ks)

Jemný řetízek s očky (platina) – 2 x 13,5 cm, 
adjustový řetízek (platina) 7 cm, malý oválek 
(platina) 5 ks, karabinka (platina) 1ks

Tenká stuha 4 mm, délka 17 cm

Silonový vlasec 0,20 cm, tenká jehla, nůžky, 
štípací kleště na řetízek, ploché kleště na oválky 
a případné zploštění konce vlasce pro snadnější 
navlékání do očka jehly
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3. krok:
Do oček pomocí oválků přiketlujeme řetízky. 
Na druhé konce řetízků připevníme karabinku 
a adjustový řetízek ozdobený na konci perlí S, 
propojenou s adjustovým řetízkem pomocí 
oválku. Střed náhrdelníku mezi trojúhelníky 
můžeme ozdobit stužkou.

Tento postup opakujeme až k druhému krajnímu 
křížku. Nad ním navlečeme 6x R. Vlasec 
provlékneme podle nákresu do T krajního 
křížku z druhého trojúhelníku. Navlékneme 
1x R a vrátíme se ke krajnímu T druhého 
krajního křížku z prvního trojúhelníku. Vlasec 
provlékneme tímto T a posledním R ze 6 ks 
dříve navlečených. Nad prvním krajním křížkem 
druhého trojúhelníku navlékneme 5 x R. Vlasec 
provlékneme do dalšího T. Nyní pokračujeme 
stejně jako u okraje prvního trojúhelníku 
i s očkem.
Po dvojitém provlečení očka vlasec 
provlékneme znovu do 4 ks R nad krajním 
křížkem. Celou cestu návleku okraje 
si zopakujeme až k prvnímu očku. Tam svážeme 
vlasce a konce zatáhneme do okolních perliček.

DOPLŇOVÁNÍ A PROŠÍVÁNÍ KRAJE
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