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OKÁZALÉ ZRCADLENÍ 
BROŽ Z PERLÍ A PERLIČEK

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

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ

6. krok:
Sítko připevníme ke kotlíku s brožovou 
mechanikou. Kotlík s “výběžky” zafastujeme. 
Použijeme fastovací nůž nebo špici

zavřených nůžek či jeden hrot plochých kleští. 
“Výběžky” můžeme zkrátit, případně kotlík bez 
“výběžků” můžeme přilepit.
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Brože vlastně nikdy nevyšly z módy, ale pro 
letošní sezónu se staly doslova hitem. 
Preciosa Ornela vám přináší návod na výrobu 
brože z perlí a perliček se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads. 
Přejeme vám mnoho barevné i tvarové inspirace 
při tvorbě z českých perlí a perliček!

Materiál a pomůcky:

PRECIOSA rokajl (R6, R10)
331 29 001; 6/0; 67100 (55 ks)
       10/0; 67150 (100 ks)

PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 59135 (165 ks)
                    10/0; 68301 (40 ks)

PRECIOSA drops (D8, D2)
311 11 001; 8/0; 18549 (65 ks)
                   2/0; 30080 (5 ks)

Mačkaná perle (PB)
111 19 001; 6 mm; 60050 mat (1 ks)

Kovy: 
sítko, průměr 20 mm, (platina, stříbro),
plochý kotlík s brožovou mechanikou o průměru 
22 mm, drátek 0,35 mm (platina, stříbro)

silonový vlasec 0,20 mm, tenká jehla, nůžky, 
ploché kleště (na zploštění začátku vlasce 
před navlečením do jehly), štípací kleště (na 
drát), fastovací nůž (plochý špičatý předmět, 
připomínající špičku nože nebo zavřené nůžky)

Obtížnost: 

Postup:

1. krok:
Jako základ brože ušijeme pět propojených 
hvězdiček z R6. Šijeme první a postupně 
přišíváme další. Na vlasec navlékneme 
10x R6. Konec vlasce zajistíme přivázáním R10 
(stop perlička) nebo si R šikovně přidržíme. 
Odpočítáme třetí od konce a projedeme jím. 
Odpočítáme další dva a opět projedeme. 
Navlečeme 1x R6, jeden odpočítáme 
a projedeme. Dva odpočítáme a projedeme. 
Navlečeme 1x R6 a jeden odpočítáme 
a projedeme. Hvězdičku propojíme a vlasce 
svážeme a zapošijeme (obr. č. 1a).

 

Při prošívání dalších tří hvězd navlékneme 
pouze 9x R6 na vlasec. 10 ks přidáváme 
jako boční z předešlé hvězdičky. 
Při šití páté spojovací hvězdy vyjíždíme 
u bočního R ze čtvrté hvězdičky směrem dolů. 
Na vlasec navlékneme 8x R6 a projedeme 
boční R  z první hvězdičky směrem nahoru.
Z vlasce odpočítáme dva R a projedeme. 
Opět odpočítáme dva R a projedeme. 
Navlékneme 1x R6 a jedem odpočítáme 
a projedeme. Odpočítáme dva a projedeme. 
Vjedeme do bočního R a svážeme vlasce. 
Doplníme poslední výčnělek, projedeme dva 
středové R a pod ně doplníme 1x R6 a vrátíme 
ho do středového. Vlasec zapošijeme

a konec schováme do dírky nejbližšího R (obr. 
č. 1b).

2. krok:
Doplňujeme dropsy (D). 
Do středu základu mezi R navlékneme D2 
po jednom kuse. Vlasec svážeme a zatáhneme 
(obr. č. 2a). 

Po obvodu základní květiny navlékáme mezi 
vyčnívající R6 D8. Na vrcholy hvězdiček 
po 4 ks D8 a mezi dvě hvězdičky po 5 ks D8. 
Vlasec svážeme a zapošijeme (obr. č. 2b).

3. krok:
Základní květinu přišijeme na sítko. 
Přiložíme na střed sítka, máme již připravený 
vlasec, uzle na rubu. Vjíždíme otvory ze spodu, 

zachycujeme za vlasec mezi D2 a nejbližším 
otvorem vjíždíme zpět. Několikrát zopakujeme 
po vnitřním obvodu. Do středu vložíme 
a přišijeme PB6. Vyjedeme k okraji sítka. 
Podobně připevňujeme květinu za vlasce mezi 
R6. Začátek a konec vlasce svážeme.

4. krok:
Pokračujeme zdobením středu. Vyjedeme 
na jedné straně D2. Navlékneme 4x R10. 
Projedeme R6 rokajlem nad dropsem, středový 
D8 z oblouku a vrátíme se zpět do R6. Přidáme 
R10 po 4 ks a projedeme sítkem na druhé 
straně D2. To zopakujeme ještě 4x. Obroubíme 
středovou kuličku. Nad špicí D přišíváme 3x 
R10, celkem 5x. Vyjíždíme a vjíždíme do sítka.

5. krok:
Vyčnívající ouška navlékáme na 0,35 mm 
silný drát. Na okraji sítka do otvorů hvězdiček 
připevňujeme drát. Na delší ouška navlékáme 
30x R10. Snažíme se vjíždět a vyjíždět 
z otvorů téměř schovaných pod R6. Vytvoříme 
je po celém obvodu. Menší ouška tvoří 20 ks 
R10. Vyplňujeme jimi zbývající otvory v sítku. 
Doplníme je po celém obvodu. Můžeme je 
navlékat na jeden společný drát dlouhý 
asi 0,70 m.
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