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Vánoční ozdoba z perliček preCioSa Traditional Czech beadsTM

Traditional Czech Beads

PRECIOSA čípky
číslo artiklu: 351 22 001
Velikost: 4″

PRECIOSA rokajl
číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 7/0

PRECIOSA ORNELA Vám představuje perle a perličky
PReCIoSA Traditional Czech BeadsTM.

deSiGnÉrka draHoMíra krUpkoVá
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4. krok:
drátek provlékněte vrchními krajními R 
a stáhněte do těsného kroužku, oba konce 
drátku přeložte přes sebe, uchopte mezi prsty 
nebo plochými kleštěmi je spojte k sobě, cca 4x 
zakruťte a zbývající drátky odskřípněte. 
konce stočených drátku schovejte do vnitřní 
strany zvonku (obr. č. 4). na ketlovací nýt 
navlékněte postupně kulatou perli 8 mm, 
10x R, kulatou perli 6 mm (obr. č. 5), nýt 
provlékněte vnitřkem zvonku (obr. č. 6), 
přidejte kulatou perli 8 m, nýt zkraťte 
podle potřeby šípacími kleštěmi (obr. č. 7). 
ketlovacími kleštěmi vytvořte očko, provlékněte 
jím stříbrnou šňůrku, kterou spojte uzlem 
(obr. č. 8).

preciosa ornela Vám představuje jednoduchý 
návod na vánoční ozdobu - zvoneček, který si 
můžete vyrobit z perliček se značkou 
preCioSa Traditional Czech beadTM.
Velikost zvonečku závisí na zvolené velikosti 
čípků a rokajlu. pokud využijete tento postup 
a doporučenou velikost, vznikne cca 5 cm 
zvoneček, který se může stát oblíbenou 
vánoční ozdobou nebo milým dárkem.

přejeme Vám veselé vánoční perličkování.

Materiál a pomůcky:

preCioSa čípky (B)
351 22 001; 4“ (cca1 cm); 
97070 
siam se stříbrným průtahem

78102 
krystal se stříbrným průtahem; 70 ks

preCioSa rokajl (R)
331 19 001; 7/0;
78102 krystal se stříbrným průtahem; 52 ks

kulaté perle 
6 mm ;1 ks a 
8 mm; 2 ks

navlékací měkký drát  0,4 mm (1 m); ketlovací 
nýt 6 cm (1 ks); štípací kleště; ketlovací kleště; 
ploché kleště; stříbrná šňůrka (leonské předivo) 
20 cm

obtížnost:

Postup:

1. krok:
naměřte si 1 m doporučeného měkkého 
drátku. postupujte podle obrázku č. 1. 
navlékněte střídavě  1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 
1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, 
celkem 6 ks R a 6 ks B. zachovejte si cca 
7 cm volného konce drátku. 
drátek provlékněte třetím navlečeným R. 
navlékněte 1x B, 1x R, 1x B. 
drátek provlékněte prvním navlečeným R. 
navlékněte 1x B, 1x R, 1x B, 1x R, 1x B, drátek 
provlékněte sedmým rokajlem.

2. krok:
dále přidávejte střídavě 1x B, 1x R, 1x B, nebo 
na krajích jednotlivých řad 1x B, 1x R, 1x B, 
1x R, 1x B a vytvořte síťku (obr. č. 2).

3. krok:
perličkovou síťku spojte dohromady. 
drátek provlékejte krajními R a přidávejte 
1x B (obr. č. 3).
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