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DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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Projeďte první „čtvereček“ z 1. sloupce.

3. krok:
Druhý sloupec – navlékejte vždy 3x R1 
a projíždějte krajní rokajly „čtverečků“ z 1. 
sloupce. Doplňujte a projíždějte navlečené 
a krajní rokajly „čtverečků“ tak, aby vytvářely 
nové „čtverečky“ (obr. č. 3).

4. krok:
Třetí sloupec – navlékejte vždy 3x R1 a 
projíždějte krajní rokajly „čtverečků“ z 2. 
sloupce. Doplňujte a projíždějte navlečené 
a krajní rokajly „čtverečků“ tak, aby vytvářely 
nové „čtverečky“ (obr. č. 4).

Představujeme Vám návod na náramek v 
chladných tónech mentolové, modré a šedé. 
Díky široké nabídce barev perliček PRECIOSA 
Traditional Czech Beads si však můžete vše 
sladit s Vaším šatníkem dle momentální 
nálady či ročního období. Je to jen na Vás! 
Perfektní kombinace různých stehů, barev, 
velikostí a povrchových úprav rokajlů vytváří 
zajímavý efekt, jakoby byl náramek pletený. 

Mnoho radosti z tvoření i hotových výrobků 
Vám přeje PRECIOSA ORNELA.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R1)
311 19 001; 8/0; 03050 (396 ks) křída

PRECIOSA rokajl (R2)
311 19 001; 10/0; 03050 (24 ks) křída

PRECIOSA rokajl (R3)
311 19 001; 10/0; 33020 (224 ks) modrá

PRECIOSA rokajl (R4)
331 19 001; 10/0; 48020 (186 ks) šedá

PRECIOSA rokajl (R5)
331 19 001; 10/0; 18565 (1230 ks) mentolová

stříbro: dutá ramínka (šíře 2 cm); oválky; 
adjustový řetízek; karabinka

silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky; 
ploché kleště (zploštění začátku vlasce před 
navlečením do jehly, dovření oválků); 
štípací kleště

Obtížnost:

Postup:

Nejdříve ušijete základní pásek „pravoúhlým 
stehem“ z křídového R1. Šijete sloupce (užší 
strana) od ramínka k ramínku - celkem 30 
sloupků po šesti „čtverečcích“ (šesti řadách) 
= délka.

1. krok:
První sloupec – navlečte na vlasec 15x R1. 
Provlékejte a přidávejte R1 tak, aby tvořily 
„čtverečky“ po 4 ks rokajlu. Konce vlasce 
svažte (obr. č. 1a, 1b).

2. krok:
Očka do ramínek. Projeďte k okrajovému 
rokajlu pátého „čtverečku“. Navlékněte 3x 
R2. Projeďte okrajový R1 z opačné strany. 
R2 a R1 projeďte ještě jednou.
Tento krok zopakujte ještě na 4., 3. a 2. 
„čtverečku“ (obr. č. 2).

5. krok:
Třetí krok a 4. krok stále opakujte a střídejte, 
až vytvoříte 30. sloupec.

6. krok:
Vytvořte očka do druhého ramínka = 2. krok.

Vrchní vzor „Rybí kost“: Šijete řady po délce, 
oblouček po obloučku. První polovinu 
obloučků šijete jedním směrem a druhou 
doplňujete při návratu na začátek řady. 
Využívejte středové R1 v řadách (dříve krajní 
rokajly u sloupců).

7. krok:
Provléknete krajní středový R1 směrem ven. 
Navlékněte 10x R5. Vykleňte oblouček přes 
dva „čtverečky“. Projeďte středový rokajl 
z vnitřní strany a vyjeďte směrem ven. 
Opět navlečete 10x R5. Vyklenete oblouček 
a projedete středový rokajl. Takto 
pokračujete až na konec řady (obr. č. 5).

Náramek v chladně mentolových barvách rokajlu

Základní řada k 1. sloupci (obr. 1a)

1. sloupec (obr. 1b)
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13. krok:
Pokračujte podobně jako v 9. kroku. 
Střídejte barvy.

14. krok:
Pokračujte podobně jako v 10. kroku. 
Používejte pouze R5.

15. krok:
Pokračujte podobně jako v 11. kroku. 
Používejte pouze R5.

16. krok:
Pokračujte podobně jako v 12. kroku. 
Střídejte barvy.

17. krok:
Pokračujte podobně jako v 9. kroku. 
Používejte pouze R5.

18. krok:
Pokračujte podobně jako v 10. kroku. 
Střídejte barvy.

19. krok:
Na krajní R2 nasuňte ramínka a dovřete 
víčka.

20. krok:
Pomocí oválků připojte karabinu a oba konce 
adjustového řetízku.

8. krok:
Projeďte poslední „čtvereček“ k 
předposlednímu. Vyjedete ze středového 
rokajlu směrem dovnitř. Navlečete 10x R3. 
Vykleňte oblouček přes dva „čtverečky“. 
Vjedete do středového rokajlu z vnější
strany. Takto pokračujete, barvy obloučků 
střídáte (R3, R5, R4, R5), (obr. č. 6).

9. krok:
Šijete vzor na 2. řadě. 
Projeďte 1. „čtverečkem“ 1. řady ke krajnímu 
středovému R1 prvního „čtverečku“ 2. řady. 
Projeďte ho směrem dovnitř. Oblouček 
opět tvoří 10x R5. 8 ks nově přivlékáte, 2 ks 
použijete z obloučků na první řadě. 
Tudíž navlečte 8x R5. Vykleňte oblouček přes 
dva „čtverečky“. Provlékněte 2x R5 
z již ušitého obloučku. Vjeďte do středového 
rokajlu z vnějšího směru. Takto pokračujte 
až na konec řady (obr. č. 7).

10. krok:
Projeďte k předposlednímu „čtverečku“. 
Provlékněte 2x R 10/0 z již navlečeného 
obloučku. Navlékněte 8x R5. Střídejte barvy
R3, R5, R4, R5. Vykleňte oblouček přes dva
„čtverečky“. Projedete středový rokajl
z vnitřní strany. Pokračujte až na začátek řady 
(obr. č. 8).

11. krok:
Projedete k 1. „čtverečku“ 3. řady, 
ke krajnímu středovému rokajlu. 
Projedete ho směrem ven. Provlékněte 2x R 
10/0 z již navlečeného obloučku. 
Přivléknete 8x R3. Vyklenete oblouček přes 
dva „čtverečky“. Středový rokajl provlékněte 
z vnitřní strany. Střídáte rokajly R3, R5, R4, 
R5. Pokračujete na konec řady (obr. č. 9).

12. krok:
Projeďte k předposlednímu „čtverečku“. 
Středový rokajl projeďte z vnější strany. 
Navlékejte 8x R5. Vykleňte oblouček. 
Provlékněte 2x R 10/0 z již navlečeného 
obloučku. Středový rokajl projeďte z vnější 
strany. Pokračujte na začátek řady 
(obr. č. 10).
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„Rybí kost” - 1. řada (obr. 5 a 6)

„Rybí kost” - 2. řada (obr. 7 a 8)

„Rybí kost” - 2. řada (obr. 7 a 8)

„Rybí kost” - 3. řada (obr. 9 a 10.)

„Rybí kost” - 3. řada (obr. 9 a 10.)
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