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DÁREK KE DNI MATEK
RÁMEČEK S VÝŠIVKOU Z PERLÍ A PERLIČEK PRECIOSA

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

PRECIOSA Šarlotky
Číslo artiklu: 361 11 001
Velikost: 13/0

DESIGNÉRKA IVA MASTNÍKOVÁ
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DÁREK KE DNI MATEKDÁREK KE DNI MATEK

Výšivky z perlí a perliček budou vždy zárukou 
úspěchu. Efektní kombinace zajímavého papíru, 
který tvoří základ rámečku, a perlí a perliček se 
značkou PRECIOSA Traditional Czech Beads se 
zajímavou povrchovou úpravou, zaručí skvělý 
výsledek. Výšivka pak nemusí být ani nijak 
složitá. Podle návodu Preciosy Ornely si můžete 
vyzkoušet svoji zručnost. Použitým materiálem 
jsou Šarlotky, broušený rokajl ve velikosti 
13/0, v kombinaci s drobnou mačkanou perlí 
PRECIOSA Solo™.
Přejeme Vám mnoho nápadů a inspirace
při tvoření s perlemi a perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA broušený rokajl ( Šarlotky) (CH)
361 11 001; 13/0; 18542 stříbrná

PRECIOSA Solo™
117 01 332; 2,5 x 5 mm; 27000

Silon 0,20 mm, papírový vlnitý karton růžový, 
pevný barevný papír perleťový a vínový, lepidlo 
na papír, foto

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Nejdříve si podle nákresu ušijte aplikaci 
vnitřního rámečku z perliček a perlí.
Pro vnitřní perličkový rámeček si navlékněte 
11x CH a 3x S. Tento návlek opakujte podle 
potřeby.Množství můžete určit i podle skutečné 
velikosti vámi vytvořeného rámečku. V rohových 
místech navlékněte pouze 2x S ( tj. každá osmá 
figura); v druhé řadě při návleku v opačném 
směru navlékněte stejný počet perliček, 
ale pouze 1x S (obr. č. 1a).

3. krok:
Vytvoříme stojánek na obrázek. Vystřihněte si 
z vínového papíru obdélník 18x4 cm a z vlnitého 
papíru obdélník 12,5x 4 cm a slepte k sobě. 
Obdélník rozdělte na 6 cm; 6,5 cm; 5cm; 
0,5 cm ohněte a slepte trojúhelník. 
Hotový stojánek přilepte do středu spodního 
okraje zadní strany rámečku (obr. č. 3).

Silon provlékněte v proti směru S, přivlékneme 
11x CH, provlékněte v proti směru S,
přivlékněte 1x S a provlékněte v protisměru.
Tento postup opakujte, na konci svažte oba 
konce silonu dvěma uzly.

Pro vnější perličkový rámeček navlékněte 
132 ks CH a 1ks S. Celý postup opakujeme 
3x. Přivlékněte 3x S a provlékněte v proti 
směru S, přivlékněte 10x CH, silon provlékněte 
jedenáctým kusem Šarlotky. Silon provlékněte 
v proti směru a celé opakujte. Na konci svažte 
oba konce silonu dvěma uzly (obr. č. 1b).

2. krok:
Nyní si připravíte papírové části. Z perleťově 
stříbrného papíru si vyřízněte čtverec
16x16 cm, do středu nalepte foto 9x9 cm, 
okolo přišijte vnitřní i vnější rámeček.
Přišijte je vždy nejdříve v rozích. Dále si 
připravte 4 ks vlnitého papíru o rozměru 
20x3 cm. Do středu papíru vínové barvy 
položte perleťový papír s nalepenou fotografií 
a našitými perličkovými rámečky a rámeček 
z vlnitého papíru tak, aby bylo možné vše 
slepit dohromady (perleťový papír, vínový papír 
a orámování vlnitým papírem). Vlastnoručně 
vyrobený vyšívaný rámeček je téměř hotov 
(obr. č. 2).

4. krok:
Rámeček můžeme ještě dozdobit malý ale 
efektním detailem. Vyřízněte si dva trojúhelníky 
z perleťového papíru, slepte k sobě a přilepte 
uvázanou mašli ve vhodné barvě. Tuto přízdobu 
pak můžete navléknout na horní roh rámečku 
(obr. č. 4).1a.
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