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Preciosa Ornela vám představuje perličky 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

ČERNÁ A BÍLÁ 
NÁRAMKY Z PRECIOSA TwinTM A PRECIOSA SoloTM

DESIGNÉRKA IVA MASTNÍKOVÁ
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silonový vlasec, 0.20 mm, dlouhá tenká jehla, 
nůžky, ploché kleště (na zploštění začátku 
silonu) 

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Návlek zahájíme tzv. stop perličkou. 

Na jehlu s vlascem navlékáme postupně figuru 
tvořenou 3x R, 1x T, 1x R, 1x T, opakujeme dle 
požadované velikosti náramku (obr. č. 1). 
Na náš náramek navlékneme dohromady 
17 figur. Za poslední perličkovou figurou 
navlékneme 4x R a provlékneme ještě jednou 
v protisměru R před T. Dále přidáme 1x T,
1x R, 1x T a provlékneme vlasec v protisměru 
prvním rokajlem před Twinem a přidáme 1x R 
a provlékneme v protisměru třetím rokajlem. 
Tímto způsobem pokračujeme až do vytvoření 
pásku (obr. č. 2), na konci řady přidáme 1R, 
vlascem provlékneme ještě jednou všechny 
čtyři rokajly a oba konce vlasce svážeme 
pevným uzlem.

2. krok:
Nyní máme ušitou základní řadu našeho 
budoucího náramku. 

3. krok:
Nyní máme ušitý náramek a sestavíme 
si „kuličku“ na zapínání. Navlékneme 4x T 
a pevně svážeme do kolečka, pak druhou 
dírkou T provlékneme nit a přivlékneme 1x T. 
To zopakujeme 3x. Niť provlékneme druhou 
dírkou T a všechny navlečené T spojíme 
a dobře zapošijeme, abychom „kuličku“ 
zpevnili (obr. č. 4). Kuličku přišijeme na jedné 
straně k náramku. Na druhé straně náramku 
vytvoříme očko z navléknutých perliček.

Dále ušijeme druhou a třetí řadu na jedné 
straně základního pásku a pak to samé 
zopakujeme na druhé straně. V další řadě 
přivlékáme 1x R, 1x T, 1x R, 1x T, 1x R 
a provlékneme vlasec perličkou mezi T 
v základní řadě. Takto pokračujeme po celé 
délce až na konec řady. Pak provlékneme nit 
mezi poslední perličkou mezi T a přivlékneme 
3x R a provlékneme T, R a T základní řady, 
tento postup opakujeme po celé délce 
(obr. č. 3). Třetí řadu šijeme obdobně jako 
druhou, pouze na začátku provlékneme vlasec T 
a přivlékneme 4x R. Vlasec provlékneme první 
přivlečenou perličkou, dále přivlékneme 1x T, 
1x R, 1x T, 1x R a pokračuje jako v druhé řadě.
V této řadě můžeme použít místo Twinů perle 
PRECIOSA Solo™.

PRECIOSA ORNELA vám přináší další námět 
pro kreativní využití unikátní oválné dvoudírkové 
perličky a perle PRECIOSA Twin™ a PRECIOSA 
Solo™, tentokrát v černobílé klasické 
kombinaci. Prostřednictvím unikátní oválné 
dvoudírkové perličky a perle PRECIOSA Twin™ 
poměrně jednoduchým způsobem vytvoříme 
plošný vzor zvýrazněný kontrastem barev. 
Jeho opakováním zvládneme vytvořit libovolnou 
plochu nebo pás, který lze použít jako bižuterní 
doplněk, přízdobu nebo nášivku. Pro krajní řady 
můžete použít doplňkové perle se stejným 
rozměrem, ale jen s jednou dírkou, PRECIOSA 
Solo™. Pokud jste ještě nevyzkoušeli tyto 
navzájem se skvěle doplňující perličky 
a perle, nahlédněte do návodu na elegantní 
černobílé náramky z perliček a perlí se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
Více informací o těchto perličkách a perlích 
najdete na odkazu: http://preciosa-ornela.com/
seed-beads-twin a http://preciosa-ornela.com/
browser/card-number.php?no=4064876.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl (R) 
 311 19 001; 9/0; 23980; 03050 (314 ks)

 PRECIOSA Twin™ (T) 
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 
 23980; 03050 (204 ks)

 PRECIOSA Solo™ (S) 
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 
 23980; 03050 (68 ks)
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