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Preciosa Ornela vám představuje perličky 
PRECIOSA Traditional Czech Beads. VESELÉ VELIKONOCE!
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6. Celý postup 1. –  5. zopakujeme ještě 
jednou. Podle nákresu pak navlékáme 
5x zelený R7, 4x žlutý R7, konec vlasce 
provlékneme podle nákresu žlutým R7 z okraje 
první části síťky, 4x žlutý R7, konec vlasce 
provlékneme podle nákresu prvním žlutým 
R7 z druhé síťky, přiměřeně dotáhneme, 
navlékneme 5x zelený R7, konec vlasce 
provlékneme podle nákresu červeným R7
z první síťky. Postupně takto spojujeme obě 
kytičky (obr. č. 6). Asi v polovině vložíme do 
vzniklé spojené síťky vajíčko a postupně celou 
síťku uzavřeme. Podle velikosti vajíčka můžeme 
snížit nebo zvýšit počet žlutých perliček, které 
spojují obě části velikonoční síťky.

4. Podle nákresu navlékáme červený R7
po 7 ks a provlékáme ještě jednou žlutými 
R7 z předchozí řady. Celkem navlékneme 
49 ks červených R7 (obr. č. 4). Konec vlasce 
provlékneme prvním R7 z této řady ještě 
jednou.

5. Podle nákresu navlékneme 5x zelený R7, 
1x žlutý R7 a 5x zelený R7 a provlékneme 
konec vlasce červeným R7 podle nákresu. 
Tento postup zopakujeme ještě 6x (obr. č. 5). 
Celkem v této řadě navlékneme 70 ks zelených 
R7 a 7 ks žlutých R7. Celý návlek přiměřeně
dotahujeme a ukončíme dvěma uzly a konec 
vlasce provlékneme nejbližšími perličkami 
a odstřihneme.

1. Na vlasec navlékneme 7 ks červených R7, 
konce vlasce svážeme třemi pevnými uzly. 
Vytvoříme tak základní kroužek. Konec vlasce 
provlékneme prvním R7 z této řady ještě 
jednou (obr. č. 1).

2. Navlékáme zelený R7 po 6 ks a podle 
nákresu provlékneme vždy lichým červeným 
R7 ze základního kroužku. Pak ještě jednou 
dokola a přidáváme R7 po 4 ks. Celkem 
navlékneme 35 ks zelených R7 (obr. č. 2). 
Konec vlasce provlékneme prvním R7 z této 
řady ještě jednou. 

3. Podle nákresu navlékáme žlutý R7 
po 9 ks a provlékáme ještě jednou skrz zelené 
R7 z předchozí řady. Celkem navlékneme 
63 ks žlutých R7 (obr. č. 3). Konec vlasce 
provlékneme prvním R7 z této řady ještě 
jednou.

Svátky jara oslavme s perličkovými dekoracemi! 
Preciosa Ornela pro vás připravila poměrně 
jednoduchý návod na perličkové síťky 
pro ozdobení velikonočních vajíček. Výběr 
sytých barev i výslednou velikost můžete 
přizpůsobit vlastním potřebám. Budete jistě 
překvapeni snadným postupem a zaručeným 
úspěchem přípravy netradičních jarních 
dekorací. Pokud si budete chtít dekorace 
uchovat, doporučujeme použít jako základ 
skleněná, plastová nebo polystyrenová vajíčka. 
Základním tvůrčím materiálem pro vznik 
jarně-velikonoční dekorace je PRECIOSA rokajl 
ve výrazně žluté, červené a zelené syté barvě.
PRECIOSA ORNELA vám přeje veselé jarní 
korálkování s perličkami PRECIOSA Traditional 
Czech Beads :o).

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl (R) 
 311 19 001; 7/0
 žlutá 182 ks
 červená 112 ks
 zelená 210 ks

tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky, 
vyfouklé nebo umělé vajíčko

Obtížnost:

Postup:

Postupně vytvoříme dvě stejné perličkové 
kytičky, které spojíme dohromady po obvodu
vajíčka a uzavřeme ho do perličkové síťky.
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