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Preciosa Ornela vám představuje PRECIOSA ThornTM, mačkanou perli.

PRECIOSA Thorn™ mačkaná perle

Číslo artiklu: 111 01 340
Velikost:       5 x 16 mm

JEŽURA
PŘÍVĚSEK KE KABELCE Z PERLÍ PRECIOSA Thorn™

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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3. krok:
Ukončíme obtáčení a necháme volný 
cca 1 cm drátu. Z něj vytvoříme ketlovacími 
kleštěmi koncové očko. Srovnáme jej vodorovně 
s vrcholem „ježury“ a posuneme do středu 
otvoru.

4. krok:
Na jiném kratším měkkém drátu 0,80 mm 
si ketlovacími kleštěmi vytvoříme dvojité očko. 
Navlékneme na něj plochý tvar, „ježuru“ 
i s krajními očky a opět plochý tvar. Drát asi 
1 cm nad plochým tvarem odskřípneme a opět 
vytvoříme dvojité očko. „Ježura“ zhutní a zpevní 
se. Na obě koncová dvojitá očka přiketlujeme 
5 mm kroužky. Na spodní část přiketlujeme 
libovolný větší perlový tvar. V horní části hotový 
přívěsek připevníme pomocí dvou 8 mm 
kroužků ke karabině.

Štípací, ketlovací a ploché kleště, pevnější drát 
síly asi 1 mm nebo špejli (slouží k omotávání 
drátu)

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Na konci asi 50 cm měkkého drátu 0,80 mm 
si vytvoříme ketlovacími kleštěmi očko. 

2. krok:
Navlečeme barevnou směs TH (poměr 1:1:1) 
v délce asi 40 cm. Očko navlékneme na pevný 
drát. Hodně rozvolníme návlek a měkký drát 
prudce otočíme kolem tohoto středového 
drátu. Dále již drát s navlečenými TH obtáčíme 
stejnoměrně, tak jak nám to TH dovolí. Zároveň 
je příliš neutahujeme a necháváme mezi 
nimi drobné mezery. Vnitřní otvor vznikající 
postupným obtáčením má asi 0,5 cm průměr. 
Chceme-li použít k ovíjení špejli, musíme 
počáteční očko naketlovat větší. 

Ve své kolekci novinek pro druhou polovinu 
sezóny roku 2013 PRECIOSA ORNELA 
představila novou mačkanou perli, 
PRECIOSA Thorn™. Štíhlý protáhlý tvar 
skleněného ostnu o rozměru 5 x 16 mm, 
PRECIOSA Thorn™, vhodně doplňuje řadu 
módních a oblíbených bižuterních doplňků 
a odhaluje další možnosti v technologii výroby 
mačkaných perlí. Vyzkoušejte si využití této 
perle a vytvořte si efektní přívěsek.
Přejeme vám mnoho inspirace s novinkovou 
perlí se značkou PRECIOSA Traditional Czech 
Beads.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Thorn™ mačkaná perle (TH)
111 01 340; 5 x 16 mm,
00030/23901 (cca 48 ks)
00030/22601 (cca 48 ks)
00030/27137 (cca 48 ks)

- libovolná perle plochého tvaru (zakryje základní  
  očko a přidrží jednotlivé trny), 2 ks
- libovolný větší tvar perle na přivěšení pod   
  „ježuru“, 1 ks
- kovy - měkký drát 0,80 mm o délce 
  asi 60  - 70 cm (měděný, zlatý)
- ketlovací nýt na tvar k zavěšení (měděný, zlatý)
- kroužky 5 mm (měděné, zlaté)
- kroužky 8 mm (měděné, zlaté)
- velká klíčenková karabina (měděná, zlatá)


