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Traditional Czech Beads

PRECIOSA ORNELA Vám představuje 
perle a perličky PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Traditional Czech Beads

PRECIOSA Šarlotky - broušený rokajl
Číslo artiklu: 361 11 001
Velikost: 13/0
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5. krok:
Položte MC perli Rivoli na výrobek lícem dolu 
a přidejte 5 perliček v barvě A mezi každou 
prostřední (4.) perličku, která byla přidána 
v předchozí řadě; opatrně přitom držte perličku 
Rivoli na místě. Dokončete řadu tím, že znovu 
provléknete niť prvními 3 perličkami pouze 
v této řadě a pevně přitáhněte niť, aby niť 
nebyla vůbec nebo pouze trochu vidět, a aby 
byla Rivoli držena na místě. Nebojte se, když je 
perlička Rivoli trochu uvolněna, utáhne se to 
v další řadě (obrázek 5).
Pozor: Všechny další obrázky znázorňují zadní 
stranu práce.

6. krok:
Při práci na zadní straně komponentu přidejte 
5 perliček v barvě A mezi každou prostřední (3.) 
perličku, která byla přidána v předchozí řadě. 
Dokončete řadu tím, že znovu provléknete niť 
prvními 3 perličkami pouze v této řadě
(obrázek 6).

7. krok:
Použijte konec nitě a provlékněte jej všemi 
perličkami, které se přidaly v 1. řadě s tím, 
že niť pevně utáhnete, aby nebyla mezi 
perličkami vidět. Zavažte a odstřihněte pouze 
konec nitě.

8. krok:
Použijte pracovní niť a přidejte 3 perličky v barvě 
A mezi každou prostřední (3.) perličku, která 
byla přidána v předchozí řadě. Dokončete řadu 
tím, že znovu provléknete niť prvními 
2 perličkami pouze v této řadě (obrázek 7).

Mezi broušenými perličkami se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads vynikají 
miniaturní broušené perličky zvané Šarlotky, 
jejichž název nese broušený rokajl ve velikosti 
označené jako 13/0. 
Ozdobte si zápěstí s náramkem z jemných 
perličkových krajkových květin vyrobených ze 
Šarlotek a s třpytícím se středem z broušených 
kamenů ve tvaru Rivoli. Odlesky dvou 
broušených ploch přispívají k luxusnímu vzhledu 
náramku.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA Šarlotky - broušený rokajl (CH) 
361 11 001; 13/0; A stříbrná (10g), B zlatá (10g),
PRECIOSA MC Rivoli
436 11 177; 16 mm; Crystal AB (5  - 7 ks)

navlékací niť v barvě dle zvolených perliček, 
2x 5 – 6 mm kroužek, spona dle vlastního 
výběru, navlékací jehly velikosti od 10 do 15, 
nůžky, 2x kleště na otevření kroužku

Obtížnost:

Postup: 

Každá kytička má průměr cca 3 cm a náramek 
lze vyrobit na míru.

Zvolenou technikou je síťkový steh.
1. krok
Navlékněte na jehlu 1.5 m nitě, a pak na niť 
navlékněte 16 perliček v barvě A. Provlékněte 
jehlu znovu první perličkou, abyste vytvořili kruh. 
Nechte ještě 15 cm nitě volných a provlékněte 
jehlu všemi perličkami podruhé (obrázek 1).

2. krok:
U další řady přidejte 3 perličky v barvě A 
mezi každou druhou perličku přidanou při 
předchozím kroku, abyste vytvořili 8 „sítí“. 
Dokončete řadu tím, že znovu provléknete niť 
prvními 2 perličkami pouze v této řadě
(obrázek 2).

3. krok:
Síťkovým stehem přidejte 5 perliček v barvě A 
mezi prostřední (2.) perličku z každé sítě, která 
byla vytvořena v předchozí řadě. Dokončete 
řadu tím, že znovu provlékněte niť prvními
3 perličkami pouze v této řadě (obrázek 3).

4. krok:
Přidejte 7 perliček v barvě A mezi každou 
prostřední (3.) perličku, která byla přidána
v předchozí řadě. Dokončete řadu tím, 
že znovu provléknete niť prvními 4 perličkami 
pouze v této řadě (obrázek 4).

9. krok:
Přidejte 3 perličky v barvě A mezi každou 
prostřední (2.) perličku, která byla v předchozí 
řadě přidána. Dokončete řadu tím, že znovu 
provléknete niť prvními 2 perličkami pouze 
v této řadě (obrázek 8).

10. krok:
Přidejte 1 perličku v barvě A mezi každou 
prostřední (2.) perličku, která byla přidána 
v předchozí řadě. Dokončete řadu tím, že 
znovu provléknete niť první perličkou pouze 
v této řadě (obrázek 9).

11. krok:
Ještě jednou provlékněte jehlu všemi 
perličkami z předchozí řady. Potom projděte 
k výstupu v druhé perličce ze sítě, která se 
skládá z 5 perliček, a která byla přidána při 
kroku 5. Použijte cestu nitě znázorněnou 
v obrázku 10.
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ve vrcholu, a potom jehlu provlékněte 
odpovídající perličkou dalšího komponentu. 
Navlékněte ještě 3 perličky v barvě B a 
provlékněte jehlu perličkou, z které jehla 
vyčnívala na začátku tohoto kroku (obrázek 16). 

2. krok:
Provlékněte jehlu první a třetí perličkou, které 
byly přidány v předchozím kroku, a prostřední 
perličkou sítě, která se skládá z 5 perliček, 
a pevně přitáhněte niť, aby prostřední perlička 
ze skupiny tří perliček vyskočila do špičky. 
Opakujete to s druhou sadou tří perliček, která 
byla přidána při předchozím kroku, a znovu 
provlékněte jehlu všemi 6 perličkami (obrázek 
17). 

3. krok:
Provlékněte jehlu výrobkem, aby vyjela 
u perličky ve vrcholu na vedlejším plátku, 
a opakujte předchozí 2 kroky, abyste spojili 
špičky dalších 2 plátků.

4. krok:
Postupujete dle kroků 1 až 3 z této části, abyste 
spojili všechny komponenty: 

12. krok:
Nyní začněte s používáním perliček v barvě B. 
Použijte cestu nitě dle obrázku 11. 
Přidejte 1 perličku v barvě B mezi druhou 
a čtvrtou perličku v každé síti skládající se z 
5 perliček (přidaných při kroku 5) a rovněž 
přidejte 1 perličku v barvě B mezi každou síť 
skládající se z 5 perliček. Dokončete řadu tím, 
že znovu provlékněte niť první perličkou v této 
řadě.

13. krok:
Přidejte 3 perličky v barvě B mezi každou 
perličku, která byla v předchozí řadě přidána. 
Dokončete řadu tím, že znovu provléknete niť 
prvními 2 perličkami pouze v této řadě 
(obrázek 12).

14. krok:
Přidejte 5 perliček v barvě B mezi každou 
prostřední (2.) perličku přidanou v předchozí 
řadě. Dokončete řadu tím, že znovu provléknete 
niť prvními 3 perličkami pouze v této řadě 
(obrázek 13).

15. krok:
Přidejte 5 perliček v barvě B mezi třetí a osmou 
perličku přidanou v předchozí řadě 
(prostřední perličky z prvních dvou sítí), potom 
se dostanete na druhý konec sítě tím,
že provléknete jehlu dalšími 6 perličkami bez

přidání perliček. Opakujte tuto sekvenci kolem 
okraje kruhu (s přidáním 5 perliček v barvě B 
mezi prostřední perličky z každé druhé sítě), 
aby se vytvořilo 8 nových síťových bodů. 
Dokončete řadu tím, že znovu provléknete niť 
prvními 2 perličkami pouze v této řadě 
(obrázek 14).

16. krok:
Bez přidání dalších perliček provlékněte jehlu 
novými perličkami, které byly přidány 
v předchozí řadě (s výjimkou 3. perličky z každé 
sítě), a spojovacími perličkami z kroků 13 a 14. 
Pevně přitáhněte niť při práci, aby prostřední 
perlička z každé sítě skládající se z 5 perliček 
vyskočila a vytvořila špičku. Dokončete řadu 
tím, že znovu provléknete niť první prostřední 
perličkou ve vrcholu (obrázek 15).

17. krok:
Nechte pracovní niť připojenou, dejte práci 
stranou a vytvořte dalších 4 až 6 komponentů 
(podle požadované délky hotového náramku) 
dle kroků 1 až 16.

Sestavení náramku:

1. krok:
Navlékněte 3 perličky v barvě B použitím 
pracovní nitě a jehly vyčnívající ven z perličky

Při spojení dbejte na to, aby všechny 
komponenty ležely rovně.
Zavažte a odstřihněte nitě u výrobku 
s tím, že nechte 1 niť na každém konci 
náramku k účelu připojení spony.

5. krok:
Použitím jedné ze zbývajících nití a jehly 
vyčnívající ven z perličky ve vrcholu podle 
(obrázek 18) navlékněte 18 perliček v barvě B, 
a potom provlékněte jehlu perličkou ve vrcholu 
dalšího plátku.

6. krok:
Provlékněte jehlu výrobkem, dokud znovu 
nevyjde z jedné z perliček ve vrcholu dle 
(obrázek 18), a ještě jednou provlékněte 
jehlu 18 novými perličkami, abychom zpevnili 
smyčku. Opakujte tento krok, a potom zavažte 
a odstřihněte niť.

7. krok:
Opakujte kroky 5 a 6 na druhém konci 
náramku, a potom zavažte a odstřihněte 
všechny zbývající nitě.

8. krok:
Otevřete kroužek kleštěmi a nasaďte na něj 
perličkovou smyčku na jednom konci náramku 
a poté půlku spony. Zavřete kroužek a opakujte 
postup na druhém konci náramku.
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