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	 		 PRECIOSA TwinTM více možností
	 Číslo artiklu a velikost:

 PRECIOSA TwinTM perličky PRECIOSA TwinTM mačkané perle

 321 96 001   117 01 323

 321 97 001, mat   2,5 x 5 mm

 2,5 x 5 mm   
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Začneme vytvářet další kytičku (obr. č. 2). 
Navlékneme střídavě 8x T a 8x R. Provlékneme 
druhou dírkou prvního T a stáhneme navléknuté 
Twiny do kytičky. Dále se podle nákresu 
přidáme 3x R, provlékneme dva R ještě jednou 
a zahájíme návlek 12x R pro první lístek. 
Vlascem projedeme jedenáctým R
v opačném směru. Navlékneme dalších 
10x R a uzavřeme lísteček. Provlékneme vlasec 
ještě jednou prvními čtyřmi R a přidáme 
3x R, uzavřeme kroužek ze 4 ks R a začneme 
navlékat třetí kytičku. Navlékneme 1x T, 1x R, 
1x T a připojíme první kytičku tak, 
že provlékneme vlasec krajním ze čtyř 
vyčnívajících perliček. Následně pak 
navlékneme střídavě 6x T a 6x R, vlasec 
provlékneme oběma dírkami z prvního T
a všemi zbývajícími druhými dírkami.
Pro utažení vnitřní části kytičky provlékneme 
vlasec ještě jednou třemi T podle nákresu
a skrz vnější dírku nejbližšího T a R
se dostaneme k okraji kytičky, abychom mohli 
navléknout perličky spojující kytičku
s druhým lístkem. Navlékneme 3x R a vlasec 
provlékneme těmito čtyřmi R ještě jednou. 
Navlékneme 12x R a vlasec provlékneme 
jedenáctým R v opačném směru. 
Dále navlékneme 3x R a spojíme tento lístek
s prvním lístkem tak, že provlékneme vlasec 
skrz čtyři R z prvního lístku podle nákresu. 
Navlékneme 3x R, dále provlékneme 2 nejbližší 
R, navlečené perličky přiměřeně utáhneme, 
celý motiv tří kytiček a dvou lístků narovnáme
a uzavřeme uzlem a konec vlasce schováme
do dírky následující perličky.

vlasec 0,20 mm nebo silonová nit, tenké lanko 
0,24 mm, nůžky, delší navlékací jehla, ploché 
kleště, stuha široká 1 cm šíře, 1 m délka

Obtížnost:

Postup:

Každá z pěti částí je ušita z jedné velké kytičky, 
tří menších, dvou okrajových lístků a dalšími 
dvěma menšími kytičkami a dvěma rokajlovými 
lístečky.
Začínáme třemi menšími kytičkami a jejich 
dvěma lístečky. K nim připojíme fragment dvou 
kytiček a dvou lístečků s tím, že hrot spodního 
lístku je propojen s následující větší krajkovou 
částí. Jako poslední šijeme velkou kytičku
s jejími výběžky.

1. krok:
Začneme třemi kytičkami a dvěma lístečky.
Na jehlu s jemným vlascem nebo se silonovou 
nití navlékneme 8x T, posuneme na konec 
délky vlasce a svážeme pevným uzlem 
do kroužku. Provlékneme druhou dírku prvního 
T v tomto základním kroužku a postupně 
provlékneme všechny druhé dírky a mezi každý 
T přidáváme vždy 1x R. Dále podle nákresu 
před posledním T přidáme 3x R, provlékneme 
ještě jednou předposledním R a druhou dírkou 
prvního T a ještě totéž zopakujeme
u nejbližšího R (obr. č. 1).

2. krok:
Druhým motivem jsou dvě kytičky a dva 
lístky. Postupujeme podobně jako při prvním 
motivu. Vytvoříme kytičku z 8x T, na vnějším 
obvodě přidáváme mezi jednotlivé T celkem 
8x R. U předposledního T přidáme ještě 
3x R a propojíme kytičku s prvním lístkem 
předchozího motivu. Dokončíme kytičku, 
vlasec provlékneme ještě jednou druhou dírkou 
prvního T a prvního přidaného R, přidáme další 
3x R, provlékneme vlasec ještě jednou 2x R
a utáhneme spojovací prvek a zahájíme návlek 
nového lístku. Navlékneme 12x R a jedenáctým 
R provlékneme vlasec zpět, doplníme 10x R 
a dokončíme lístek. Znovu provlékneme pěti 
R a přidáme 3x R a vytvoříme další spojovací 
prvek pro spojení nové kytičky. Podle nákresu 
navlékneme střídavě 8x T a 8x R pro vytvoření 
další kytičky. Po druhém R přidáme ještě 1x R, 
vytvoříme další spojovací prvek a propojíme
nově vznikající kytičku s druhým lístkem 
předchozího motivu, přidáme 1x R, 
provlékneme ještě jednou druhým R z kytičky 
a dokončíme střídavý návlek T a R. Vlasec ještě 
jednou provlékneme prvním T a provlékneme

Čelenku tvoří šitý krajkový pásek a stuha, kterou 
uvážeme pod vlasy. Krajkový pásek se skládá
z pěti stejných opakovaných motivů a ty jsou 
sesazeny ze tří fragmentů. Vše je navzájem 
sešito a propojeno. Vynecháme pouze u páté 
krajní části jednu větší kytičku. Podobným 
způsobem by mohl vzniknout i náramek. 
Zopakovali bychom pak pouze tři krajkové 
motivy.
Pro naši čelenku jsme vybrali jemnou krémovou 
barvu, která může být vhodným něžným 
svatebním doplňkem. Sortiment sytých
i transparentních barev skel nebo barevného 
zušlechtění vám umožní uplatnit svoji kreativitu 
a vytvořit si vlastní barevnou kombinaci. 
Čelenka pak rázem může být rozkvetlou loukou 
pastelových barev.
Přejeme vám mnoho tvůrčích nápadů při práci 
s českými perlemi a perličkami PRECIOSA 
Traditional Czech Beads.

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ perličky (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm; 46112
 (240 ks)
 nebo
 PRECIOSA Twin™ mačkané perle (T)
 117 01 323; 2,5 x 5 mm; 46112 
 (240 ks)

 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 10/0; 46112 (1010 ks)
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všechny vnitřní dírky a stáhneme vnitřek 
kytičky. Vlascem vyjedeme ven z vnitřku 
kytičky krajní dírkou předposledního T a R, 
přidáme 13x R a předposledním R provlékneme 
vlasec v opačném směru. Navlékneme 3x R, 
provlékneme čtyři R z předchozího lístečku. 
Přidáme 3x R, provlékneme čtyřmi R v této 
řadě, přidáme 1x R, provlékneme ještě jednou 
dvěma R z nového lístku, celý motiv utáhneme 
a narovnáme, zakončíme pevným uzlem
a konec vlasce schováme do vedlejší dírky
a odstřihneme.

3. krok:
Pro propojení jednotlivých krajkových 
kytičkových motivů vytvoříme z 10x T 
a 10x R větší kytičku a podle nákresu (obr. č. 3) 
spojíme jednotlivé části, zakončíme, začistíme 
vlasec a odstřihneme. V místě kytiček spojíme 
prostřednictvím přidaných 3x R na dvou 
místech a u lístečku kroužkem z 8x R.
Na konci čelenkového pásku krajní R 
z lístečku projedeme ještě jednou, a pak 
teprve zakončíme. Ke špičce lístku připevníme 
návlek 21x R spojený do kroužku (obr. č. 4). 
Tenké lanko provlékneme těmito všemi R ještě 
jednou, zakončíme uzlem a konce schováme
do vedlejších dírek. Na druhou stranu 
čelenkového pásku připojíme ještě jedno 
očko z 21x R a připojíme přes spojovací 
prvek z přidaných 3x R. Oběma krajními očky 
provlékneme stuhu, která slouží pro zavázání 
čelenky pod vlasy.
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