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

PRECIOSA Twin™ mačkaná perle
ART No. 117 01 323

PRECIOSA Solo™
ART No. 117 01 332

PRECIOSA Farfalle™
ART No. 321 93 001 NEONKOVÁ KOLEČKA

PŘÍVĚSKY Z PRECIOSA Twin™ A PRECIOSA Solo™

DESIGNÉRKA JAROSLAVA RŮŽIČKOVÁ
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navlékneme v krajní řadě podle potřeby 
v protilehlé straně ještě 1x T.
Druhou dírkou tohoto T pak opět provlékneme 
jemný kroužek, který nám poslouží 
na propojení jednotlivých koleček. (obr. č. 4)

2x T. Jehlu s vlascem provlékneme druhou 
dírkou posledního a prvního T z první řady 
a druhou dírkou prvního T z druhé řady. Celkem 
v této řadě přidáme 24 ks T. (obr. č. 2)

3. krok:
Navlékneme 1x T , a pak mezi každou dvojici T 
přidáváme střídavě 2x S a 1x F. Na konci řady 
provlékneme ještě jednou první T. Celý návlek 
srovnáme, přiměřeně utáhneme 
a zakončíme uzlem mezi nejbližšími perlemi. 
Vlasec protáhneme ještě několika perlemi 
a odstřihneme. Celkem v této řadě navlékneme 
23 ks S, 11 ks F a 1 ks T. (obr. č. 3)

4. krok:
Druhou dírkou jediného T poslední řady 
provlékneme jemný kovový kroužek a plochými 
kleštěmi jej uzavřeme. Díky tomuto kroužku 
můžeme vzniklé kolečko spojit s mobilovou 
šňůrkou nebo náušnicovými háčky. 
Pokud bychom chtěli vytvořit náhrdelník, 

38777 (růžová), 38756 (zelená) 
Křída
36786 (žlutá), 36789 (oranžová),
36777 (růžová), 36756 (zelená)

Tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky, 
jemný kroužek 4 mm, mobilová šňůrka, 
náušnicové háčky, ploché kleště

Obtížnost: 

Postup:

Využijeme principu kruhové verze tzv. rybího 
stehu (Herringbone stitch)

1. krok:
V první řadě střídavě navlékáme 2x T a 1x S. 
Navlečené perle svážeme do kroužku a jehlu 
s vlascem provlékneme druhou dírkou prvního 
T. Celkem v první řadě navlékneme 24 ks T 
a 12 ks S. (obr. č. 1)

2. krok:
Mezi každou dvojici T z první řady přidáme

Preciosa Ornela představuje mačkanou verzi 
PRECIOSA Twin™ a doplňkovou mačkanou 
perli PRECIOSA Solo™, které mají shodný 
tvar a velikost 2,5/5 mm jako perličková 
verze PRECIOSA Twin™, ve čtyřech zářivých 
neonových barvách. Žlutá, oranžová, růžová 
a zelená barva, zářící pod UV světlem, je na 
vybraných tvarech k dispozici v transparentních 
i v sytých matných variantách, vzniklých 
povrchovým obarvením matovaného 
krystalového a křídového skla. Vyzkoušejte si 
kombinaci syté verze neonových barev s její 
transparentní variantou a vytvořte si přívěsky 
ve tvaru kolečka, které mohou být i náušnicemi. 
Vhodným propojením můžete vytvořit 
i náhrdelník v zářivých barvách.
Přejeme vám zářivou letní inspiraci 
s perlemi a perličkami se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads: o).

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Twin™ (T) mačkaná perle
117 01 323; 84110 mat (49 ks)

PRECIOSA Solo™ (S)
117 01 332; 84110 mat (35 ks)
Barvy:
Krystal
00030/38786 (žlutá), 00030/38789 (oranžová),
00030/38777 (růžová), 00030/38756 (zelená)
Křída
03000/36786 (žlutá), 03000/36789 (oranžová),
03000/36777 (růžová), 03000/36756 (zelená)

PRECIOSA Farfalle™ (F)
321 93 001; 2 x 4 mm (11 ks)
Barvy:
Krystal
38786 (žlutá), 38789 (oranžová),
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