
BEAD SHOP ZÁSADA 
468 25 Zásada
+420 488 117 743 
beadshop@preciosa.com 
50°41‘49 N, 15°15‘55 E

GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 488 117 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E

preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela
 
prosinec 2014 © PRECIOSA ORNELA, a.s.

Traditional Czech Beads

Traditional Czech Beads

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 11/0

SNĚHOVÁ VLOČKA

preciosa-ornela.com  © PRECIOSA ORNELA, a.s.

NÁušNice A PŘÍVĚSeK z rOKAjLu PreciOSA Traditional czech Beads

DESIGNÉRKA ALEKSANDRA LYSENKO

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
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3. krok:
Obdobně udělejte ještě jednu větvičku 
na stejném konci drátku (obr. č. 7), a pak ještě 
dvě větvičky na druhém konci drátku (obr. č. 8.). 
Dále na oba konce navlékněte 5x R (obr. č. 9). 
Pak na každém konci udělejte malou větvičku 
ze 3 R (obr. č. 10), a ukončíte to tím, že na oba 
konce si navléknete 3x R a poslední R jen na 
jeden konec a stočte oba konce k sobě (obr. č. 
11). zbytky drátku uštípněte štípacími kleštěmi 
a zatočte. Připevněte naušnicový háček k očku, 
které jsme si udělali na začátku (obr. č. 12) 

K vánočním svátkům patří síh a mráz, i když 
to tak v posledních letech příliš nevypadalo. 
Ozdobte se jemnými sněhovými vločkami, 
které nikdy neroztají! Předsatavujeme Vám 
jednoduchý návod, podle kterého si můžete 
vytvořit svoje malé zázraky nekonečné krásy. 
Až budete mít hotové náušnice a přívěsek 
na řetízek, můžete vloček vytvořit více 
a v různých velikost. Poslouží Vám jako krásná 
zimní dekorace. rokajl PreciOSA Traditional 
czech Beads nabízí velké množství velikostí 
a barev, díky kterému si můžete výtvory upravit 
dle svého.

zimní pohodu Vám přeje PreciOSA OrNeLA.

Materiál a pomůcky:

PreciOSA rokajl (R)
331 19 001; 11/0; 78102 (cca 5 g)

drát 0,3 mm; náušnicové háčky; šlupna; řetízek; 
kleště ketlovací, ploché a štípací

Obtížnost:

Postup:

1. krok:
Pro malou sněhovou vločku budete potřebovat 
cca 40 cm drátu. rozdělte ho na půlku 
a uprostřed udělejte ketlovacími kleštěmi očko 
(pak to očko použijete na zavěšení). Na obrázku 
č. 1 je naznačen šipkou začátek navlékání na 
drátek.

2. krok:
Na oba dva konce drátku navlékněte 4x R (obr. 
č. 2), dále navlékněte na každý drátek zvlášť 
3x R, poslední vynechejte a projděte drátkem 
přes poslední dva R (obr. č. 3). Na oba drátky 
navlékněte 5x R (obr. č. 4). Teď budete pracovat 
jenom s jedním drátkem: navlékněte na drát 
8x R, poslední R přeskočte a projděte přes 
2 R (vytvoří se Vám větvička), dále navlékněte 
4x R, poslední přeskočte a vraťte se přes 
3 R, dále znovu navlékněte 3x R, poslední 
přeskočte a vraťte se přes 2 R – tím uděláte tři 
větvičky (obr. č. 5). Teď přejděte drátkem přes 
zbývajících 5 R (obr. č. 6).

Velká vločka se dělá obdobným způsobem (obr. 
č. 13), jen budete potřebovat delší kus drátku – 
80 cm. Připevněte šlupnu k očku, které jsme si 
udělali na začátku, a skrz ní provlékněte řetízek.
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