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Patchworkové vánoční 
KOulE
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Vánoční ozdoby ze skládaných stuh

Preciosa ornela Vám představuje perličky
Preciosa traditional czech beads.
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PRECIOSA rokajl
číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 8/0

číslo artiklu: 331 19 001
Velikost: 10/0

číslo artiklu: 331 29 001
Velikost: 5/0
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4. krok:
Vytvořte šipku. 
ustřiženou stuhu ohněte na půl a znovu 
narovnejte. Podél ohybu sklopte obě části 
stuhy (obr. č. 4a, 4b, 4c, 4d).

5. krok:
začněte zdobit kouli. 
ke značce na kouli přiložíte šipku z nejužší 
stuhy (obr. č. 5a). hrot vždy zajistěte 
špendlíkem s R8 (obr. č. 5b). konce šipky vždy 
dočasně zajistěte špendlíkem (obr. č. 5c). 
těsně vedle ní přišpendlete do kříže další tři 
šipky z nejužší stuhy (obr. č. 5d).

Představujeme Vám návod na výrobu 
vánoční dekorace, která kombinuje techniku 
patchworku s Preciosa rokajlem. 
Můžete zvolit i jinou sváteční barvu, a nebo 
kombinovat více odstínu stužek a rokajlu. 
díky připevnění ketlovací jehly, můžete koulemi 
ozdobit vánoční stromek. tyto ozdoby Vám 
vydrží na věky, nemusíte se bát, že by se 
rozbily. červené patchworkové koule s perníčky 
a jablky vytvoří tradiční staročeskou atmosféru. 
Pokud ale zvolíte modernější barevnou 
kombinaci, nenechají se zahanbit a doladí 
i trendově vyšperkovaný stromek.

užijte si v klidu a pokoji adventní přípravy 
i svátky vánoční!

Materiál a pomůcky:

Preciosa rokajl (R8)
311 19 001; 8/0; 90070 (48 ks)

Preciosa rokajl (R5)
331 29 001; 5/0; 97090 (asi 110 ks)

Preciosa rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 96090 (asi 110 ks)

polystyrenová koule o průměru 8 cm; 
stuhy 9 mm, 15 mm, 20 mm (tuhostí 
připomínájí papír); špendlíky 1,5 cm a delší; 
delší ketlovací jehla

nůžky; pravítko; krejčovský metr; ploché 
kleště (pomůcka ke špendlení); silná jehla 
(proděravění stuh pro ketlovací jehlu); lepidlo

na polystyren; červená barva ve spreji na 
polystyren

obtížnost:

Postup:

1. krok:
nastříkejte koule na červeno. Můžete použít 
i surovou bílou kouli, ale je možné, že bude 
prosvítat barva (obr. č. 1).

2. krok:
rozdělte obvod koule na půl (2 asi 12,5 cm). 
Vytvořte dvě značky. Využijte zbytek po lisování 
mezi díly formy (obr. č. 2a, 2b).

3. krok:
nastříhejte 8x stuhy od každé šíře v délce 
10 cm (obr. č. 3).

6. krok:
Ve vzdálenosti 8 mm od značky (středu kříže) 
přišpendlete další 4 ks šipek z nejužší stuhy. 
hroty umístěte v místě dotyku předešlých 
šipek (obr. č. 6a, 6b, 6c).

7. krok:
Ve vzdálenosti 1,2 mm od značky přišpendlete 
4 ks šipek ze stuh střední šíře. hrot bude 
ležet na prvních šipkách. dočasně umístěný 
špendlík vždy sundejte, tentokrát na prvních 
šipkách (obr. č. 7a, 7b, 7c).
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12. krok:
ozdobte druhou půlku koule postupujete 
od 5. až po 11. krok (obr. č. 12).

13. krok:
Protilehlé okraje nejširších sestřižených stuh 
co nejlépe zrcadlově srovnejte. 
dočasně sešpendlete (obr. č. 13).

8. krok:
Ve vzdálenosti 2 cm od značky přišpendlete 
další 4 ks šipek ze stuh střední šíře (obr. č. 8a, 
8b, 8c).

9. krok:
Ve vzdálenosti 2,2 cm od značky přišpendlete 
4 ks šipek z nejširších stuh (obr. č. 9a, 9b, 9c).

10. krok:
Ve vzdálenosti 3,5 cm od značky přišpendlete 
4 ks šipek z nejširších stuh (obr. č. 10a, 10b, 
10c).

11. krok:
od středové značky naměřte asi 6,3 cm. 
na stuhách vytvořte značky (obr. č. 11a). 
od jedné k druhé značce stuhy odstřihněte
(obr. č. 11b). konce stuh dočasně 
přišpendlete.

14. krok:
okraje stuh překryjte po celém obvodu stuhou 
střední šíře. dočasně stuhu přišpendlete 
(obr. č. 14). odstřižený okraj zahněte (obr. č. 
15). okraje stuhy zajistěte špendlíkem s R10 
a R5. Špendlete je těsně vedle sebe (obr. č. 
16a, 16b).

15 . krok:
Připevněte ketlovací jehlu k zavěšení koule. 
do středu obvodové stuhy zapíchněte silnější 
jehlu. do vzniklého otvoru naneste lepidlo 
a zasuňte ketlovací jehlu (obr. č. 17a, 17b).
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