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ATLASKOVÉ VÁNOCE
ANDĚL

Preciosa Ornela vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

zdobného kovodílu spojíme v místě krku anděla 
s menší perlí (obr. č. 4a). Můžeme také jednu 
větší FPB12 obšít pravoúhlým stehem drobnými 
FPB3.
Navlékneme 21x FPB3 a vytvoříme 9 okének, 
desátým uzavřeme kruh. Pravoúhlým stehem
ušijeme druhou řadu. Směrem nahoru a dolů 
přidáme další řadu, vytvoříme zde jen pět

okének, okrajové FPB3 stáhneme do kroužku 
(obr. č. 4b). Hlavu připevníme k tělu tím, 
že spojíme obšitou kuličku s menší perlí v místě 
krku anděla. Dírkami provlékneme vlasec 
na jedné a na druhé straně navlékneme FPB3, 
návlek utáhneme a u spodní perle ukončíme 
uzlem (obr. č. 4c).

4a. 4c.

4b.

DESIGNÉRKA IVA MASTNÍKOVÁ
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ATLASKOVÉ VÁNOCEATLASKOVÉ VÁNOCE

PRECIOSA ORNELA slaví letošní Vánoce 
ve znamení unikátních českých perliček 
v saténových barvách. Světelné odlesky bílých 
atlasek doplněné rokajlem se zlatou povrchovou 
úpravou podtrhují sváteční atmosféru vánočních 
témat. Vzdušné a křehce působící bílé atlasové 
čípky vybízejí k využití při tvorbě důmyslných 
vzorů a konstrukcí. Vyzkoušejte si jejich využití 
při tvorbě vánočních dárků a dekorací. 
Podle poměrně jednoduchého návodu sestavíte 
něžného perličkového andílka, luxusní, 
vlastnoručně vyrobený vánoční dárek.

Přejeme vám mnoho vánoční inspirace a radosti 
z tvoření s perlemi a perličkami 
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001;10/0; 68304 (358 ks)

PRECIOSA čípky (B)
351 12 001; 8,9“ (20 mm); 05051 (35 ks)

PRECIOSA ohněm leštěné perle (FPB)
151 19 001; 3 mm (140 ks), 4 mm, 5 mm, 
00030 (60 ks od každé velikosti)
12 mm, 20 mm (1 ks)

vlasec 0,25 mm, drátek 0,3 mm, navlékací 
tenká jehla, nůžky, ploché kleště na zploštění 
konce vlasce, ketlovací kleště

Kovodíly: ketlovací jehla, ozdobný kovodíl

Obtížnost: 

Postup:

1. krok: Sukénka
Střídavě navlékáme 1x FPB5, 1x R10, 
1x FPB5, 1x R10, 1x FPB5, 1x R10, 1x FPB5, 
1x R10 a pravoúhlým stehem ušijeme první 
řadu sukénky a spojíme ji do kruhu (obr. č. 1a). 
Celkem navlékneme 60 ks FPB5 a 45 ks R10. 
Ve druhé řadě celkem navlékneme 60 ks FPB4 
a 30 ks R10. Ve třetí řadě navlékneme celkem 
60 ks FPB3 a 30 ks R10 (obr. č. 1b).

2. krok: Křídla
Na drátek navlékneme 95 ks rokajlu (R10) oba 
konce zajistíme náušnicovými zarážkami. 
Z 64 ks R10 pravoúhlým stehem vytvoříme 
pásek (obr. č. 2a). 

3. krok: Košilka
Navážeme na připravenou sukénku z ohněm 
leštěných perlí a zlatého rokajlu. Mezi krajní 
R10 ze sukénky postupně navlékáme 5x R10, 
celkem navlékneme 60 ks R10. Poslední 
mezeru mezi ohňovými perlemi vynecháme 
a jehlu s vlascem provlékneme 11. a 12. B 
ze středové části andělských křídel. Tím křídla 
připevníme k okraji sukénky. Dále postupně 
jehlu s vlascem provlékáme ještě jednou 
5 ks R10 a pravoúhlým stehem přišíváme 
1x B, 1x R10, celkem navlékneme 13 ks B a 14 
ks R10. Vrchní R10 provlékneme ještě jednou 
a stáhneme do kroužku (obr. č. 3). 

4. krok: Hlava
Hlavu můžeme vytvořit z přiměřené velikosti 
mačkané perle nebo ohněm leštěné perle, 
kterou pomocí ketlovací jehly a drobného 

Ve druhé řadě přidáváme ke zlatému pásku 
čípky (B). Na jehlu s vlascem navlékneme 1x B
a 5x R10 a provlékneme jimi i drátek 
s navléknutými perličkami (obr. č. 2b). 
Na jehlu s vlascem navlékneme 1x B
a všijeme mezi první dva rokajly zlatého 
pásku. Navlékneme 1x B a jehlu s vlascem 
provlékneme mezi 10 a 11 rokajlem 
navléknutým na drátku a provlékneme B ještě 
jednou v opačném směru a všijeme do další 
mezery mezi rokajly zlatého pásku. 
Takto budeme postupovat až do konce celého 
pásku. Celkem tímto způsobem navlékneme 
21 ks B. Pak navlékneme 5x R10 a 1x B opět 
jimi provlékneme druhý konec drátku. Poslední 
B přišijeme k okraji pásku. Křídla narovnáme 
a připravíme k dalšímu postupu (obr. č. 2c).
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