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PĚJME PÍSEŇ DOKOLA
NÁRAMEK Z PRECIOSA Pip™ A PRECIOSA Twin™

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

PRECIOSA PipTM mačkaná perle
Číslo artiklu: 111 01 346
Velikost: 5 x 7 mm

PRECIOSA TwinTM perlička
Číslo artiklu: 321 96 001
Velikost: 2,5 x 5 mm

DESIGNÉRKA IVA MASTNÍKOVÁ
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PĚJME PÍSEň DOKOLAPĚJME PÍSEň DOKOLA

Preciosa Ornela vám představuje novinkovou 
perli PRECIOSA Pip™. Je skvělým doplňkem
k dvoudírkové perli a perličce PRECIOSA 
Twin™. Spolu s perlí PRECIOSA Solo™ tvoří
s Twinem skvělý komplet a svými rozměry
5 x 7 mm splňuje i současný trend nabídky mini 
perlí. Osově souměrný zploštělý tvar drobného 
jadérka umožňuje realizovat po obou stranách 
perle vakuové polopokovy s výsledným efektem 
celoplošného dekoru. Z osmi perlí propojených 
s dvoudírkovým Twinem velmi jednoduše 
vytvoříte zajímavé kytičky, jejich další využití 
vám zde nabízíme.

Preciosa Ornela Vám přeje mnoho kreativních 
nápadů s perlovou novinkou se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm;
16218 světlá meruňková (32 ks),
16928 fialová (8 ks)

PRECIOSA Pip™ (P)
111 01 346; 5 x 7 mm;
00030/27000 Labrador (40 ks)

silonový vlasec 0,20 mm, slabší navlékací jehla, 
nůžky, ploché kleště, kroužky 6 mm (2 ks), 
kroužek 4 mm (1 ks) karabinka, koncový kovodíl, 
saténová šňůrka 1,5 mm (cca 50 cm)

Obtížnost: 

4. krok:
Mezi saténové smyčky vložte první kytičku
a konce šňůrky provlékněte středem kytičky
v protilehlém směru, za kytičkou opět saténové 
šňůrky spojte uzlem (obr. č. 4a). Tento postup 
zopakujte ještě 4x. Za posledním spojovacím 
uzlem obě šňůrky s rezervou 1 cm odstřihněte, 
lehce zatavte, aby se konce netřepily, a uzavřete 
do koncového kovodílu, kterým provlékněte 
kroužek (obr. č. 4b).

Postup:

1. krok: 
Na jehlu s vlascem navlékněte 8 ks T a svažte 
dvojitým uzlem do kroužku.
Jehlu s vlascem provlékněte druhou dírkou 
nejbližšího T základního kroužku (obr. č. 1).

2. krok:
Mezi každý T přidejte v této řadě po 1 ks 
P. Celkem přidejte 8 ks P. Vlasec zapošijte, 
provlékněte ještě jednou dírkami několika 
nejbližších perlí a odstřihněte ho (obr. č. 2).
Celkem vytvořte 5 ks kytiček.

3. krok:
Saténovou šňůrku přeložte na polovinu
a ve vzdálenosti cca 1 cm od přehybu uvažte 
uzel a do vzniklé smyčky připevněte dvěma 
kroužky karabinku (obr. č. 3).
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