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NEONOVÉ BARVY
PERLIČKOVÝ PRSTEN V NEONOVÝCH BARVÁCH

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

DESIGNÉRKA LUCIE HYŠKOVÁ
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3. krok:
Navlékneme 4/5x R11 a provlékneme těmito 
perličkami i druhý konec vlasce opačném směru 
a přiměřeně utáhneme (obr. č. 3a). Navlékneme 
11/15x R11 a vytvoříme oblouk okvětního lístku. 
Posledními 4/5x R11 provlékneme oba konce 
vlasce v opačném směru a návlek zafixujeme 
provléknutím obou konců vlasce skrz nebližší 
FPB. Celý tento postup zopakujeme 6x. Vznikne 
tím druhá vrstva okvětních lístků (obr. č. 3b).

 

4. 

Preciosa Ornela přináší další inspiraci pro vlastní 
tvorbu z perlí PRECIOSA Traditional Czech 
Beads tentokrát v módních neonových barvách, 
které jsou jednoznačným trendovým módním 
hitem pro rok 2013. Perle a perličky PRECIOSA 
Traditional Czech Beads v neonových barvách 
jsou k dispozici v transparentní verzi, vzniklé 
zušlechtěním krystalového skleněného 
podkladu, i v syté variantě. Vyzkoušejte si 
skvělý efekt zářivých barev a vyrobte si podle 
podrobného návodu malý či větší prstýnek. 
Motiv perličkové kytičky můžete využít jako 
inspiraci pro další nápady. Mohly by být 
jak skvělými náušnicemi, určitě by neměl 
být problém tento motiv použít pro tvorbu 
náhrdelníku nebo náramku, vlasové přízdoby, 
spony nebo brože. Nechme se tedy pohltit září 
neonových barev.
Přejeme vám mnoho barevných inspirací 
při tvorbě s našimi perlemi a perličkami: o).

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl (R11)
 331 39 001; 11/0, 38756 (zelená),   
 38777 (růžová), 38786 (žlutá), 16 ks

 PRECIOSA mačkané perle (PB)
 111 19 001; 6 mm, 02010/20185 (žlutá),  
 1ks

 PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
 151 19 001; 6 mm, 5 mm,    
 00030 (krystal), 6 ks

silonový vlasec 0,20 mm, nůžky, tenká jehla, 
ploché kleště (na zploštění začátku vlasce)

4. krok:
Oba konce vlasce nastavíme do středu květiny. 
Jeden tedy musíme ještě jednou provléknout 
skrz perličky z nejbližšího okvětního lístku 
a 3 perličkami ze základního kroužku, aby 
vlasce směřovaly proti sobě. Konce pak 
provlékneme 1x PB v opačném směru. 
Oba konce vlasce pak protáhneme skrz 
základní kroužek na spodní stranu perličkové 
kytičky. Podle nákresu navlékneme pásek, 
který bude sloužit jako prstýnkový kroužek 
(obr. č. 4). Oba konce vlasce pak opět 
provlékneme skrz perličky základního kroužku, 
přiměřeně dotáhneme a ukončíme dvojitým 
uzlem. Konce vlasce provlékneme do dírek 
nejbližších perliček a odstřihneme. Prstýnek 
je hotov!

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Připravíme si vlasec 160 cm dlouhý. Na vlasec 
navlékneme 6x R11, posuneme doprostřed 
vlasce a prvním R10 provlékneme vlasec ještě 
jednou. Vznikne tak základní kroužek (obr. č.1).

2. krok:
Pro menší velikost prstýnku budeme dále 
navlékat FPB5 a pro větší kytku zvolíme FPB6. 
Dále vždy uvedeme počet perliček pro menší 
i pro větší prsten. Navlékneme 1x FPB, 
12/18x R11, 1x FPB a vlasec provlékneme 
druhým R11 ze základního kroužku. Druhý 
konec vlasce provlékneme dle návodu skrz 
druhou FPB a předposlední R11 a přiměřeně 
dotáhneme. Poté přidáváme 11/17x R11,
1x FPB. Tento postup zopakujeme 5x (obr. 
č. 2a). Na poslední okvětní plátek přidáváme 
pouze 10/16x R11. Tímto vytvoříme základní 
kytičku a oba konce vlasce budou provléknuty 
v opačném směru skrz první FPB (obr. č. 2b). 
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