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PERLIČKOVÉ VLOČKY
PŘÍVĚSKY V NÁRODNÍCH BARVÁCH

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

Zakončení drátu. 
Drát mezi perlemi či rokajlem několikrát 
obtočíme. Je dobré, aby drát byl obtáčen 
alespoň kolem dvou pramenů drátu z návleku.
Drát lépe utáhneme pomocí plochých kleští. 
Drát přidržíme hned za perlemi, druhou rukou 
táhneme provlékaným drátem a těsně před 
dotažením kleště uvolníme.
Chceme-li vločku zavěsit, k červené a modré 
vločce přišijte rokajlové očko na dvojitém drátu 
nebo vlasci.

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ



název dokumentu: Projekt-privesky-v-narodnich-barvach.pdf únor 2014  ©  preciosa-ornela.com

PŘÍVĚSKY V NÁRODNÍCH BARVÁCH PŘÍVĚSKY V NÁRODNÍCH BARVÁCH

PERLIČKOVÉ VLOČKYPERLIČKOVÉ VLOČKY

štípací kleště; ploché kleště (pro utažení drátu),
drát 0,30 mm – 0,35 mm (platina nebo stříbro)

Obtížnost: 

Postup:

Červená vločka
Ušijeme střed, sedm kroužků po 6 ks perlí. 
Šijeme šest kusů smyček, jednu navazující 
na druhou, z 6 ks 4 mm perlí (obr. č.1a). 
Na střed našijeme šest špičatých výběžků 
se širší základnou. Vznikne nám šesticípá 
hvězda (obr. č. 1b). Na střed přidáme dalších 
šest výběžků s užší základnou. Křížíme je 
s předešlými výběžky. Levou stranou užšího 
výběžku vyjíždíme nad širším výběžkem 
a pravou stranou zajíždíme za dalším širším 
výběžkem (obr. č. 1c).

XXII. zimní olympijské hry v Soči jsou tady! 
K nim neodmyslitelně patří sníh a mráz a trochu 
toho vlastenectví, alespoň na chvilku probuzené 
v každém z nás. Olympiáda na pár týdnů propojí 
celý svět, který napjatě sleduje sportovní klání 
a drží palce svým favoritům. Podpořte naše 
sportovce originálními talismany, které jsou 
zároveň stylovými doplňky. Perličkové vločky 
v národních barvách můžete využít jako efektní 
přívěsky nebo je ve větším množství použít jako 
dekoraci. Díky velké škále barev a tvarů perlí 
a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads 
se můžete naším návodem jen inspirovat 
a vytvořit vlastní barevné kombinace a nové 
tvary vloček pro nejrůznější příležitosti.
Mnoho radosti z korálkování a skvělé výsledky 
našim sportovcům přeje Preciosa Ornela.

Materiál a pomůcky:

Červená vločka 
PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0; 93170 (240 ks)
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 4 mm; 93180 (42 ks)

Bílá vločka
PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0; 03050 (427 ks)
311 19 001; 8/0; 03050 (49 ks)
PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 4 mm; 03000 (49 ks)

Modrá vločka
PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0; 03050 (150 ks)
PRECIOSA Twin™ (T)
117 01 323; 2,5×5 mm; 33050 (19 ks)
PRECIOSA Solo™ (S)
117 01 332; 2,5×5 mm; 33050 (59 ks)

(obr. č. 3a). Konce drátu neodstřiháváme. 
Novým drátem do krajních děr T střídavě 
navlékáme delší a kratší výběžek z R a S. 
Delší nad rozevřené T a kratší nad T 
z první řady (obr. č. 3b). Střed zpevníme. 
Delším, ze středu neodstřiženým drátem 
projedeme okraj středu. Pod výběžky 
navlékáme po 1 ks R (obr. č. 3c). 
Chceme-li vločku zavěsit, u některého výběžku 
místo vrcholového S navlékneme T.

Bílá vločka
Ušijeme středové kolečko ze čtrnácti smyček, 
jednu navazující na druhou, po 4 ks 4 mm perlí 
(obr. č. 2a). 
Na středové kolečko našíváme střídavě 
větší a menší výběžek. Menší výběžek tvoří 
jednoduchá smyčka. U většího výběžku v horní 
části používáme pravoúhlý steh. 
Počítáme s ohybem drátu, tvarujeme 
ho ve směru návleku (obr. č. 2b).

Modrá vločka
Nejsložitější ze tří vloček, je náročná 
na přesnost. Střídavě navlékáme 6x R a 6x T 
a dobře utáhneme. Oběma konci drátu vjedeme 
do druhé dírky stejného Twinu. Delším koncem 
do mezer mezi T navlékáme po 2 ks nových T
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