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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   

VÁNOCE S TWINEM

PERLIČKOVÝ
VÁNOČNÍ ORNAMENT
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PERLIČKOVÝ VÁNOČNÍ ORNAMENT PERLIČKOVÝ VÁNOČNÍ ORNAMENT

VÁNOCE S TWINEM VÁNOCE S TWINEM

S českými perličkami PRECIOSA Traditional 
Czech Beads vytvoříte luxusní originální vánoční 
ozdoby. Kreativní využití perličky PRECIOSA 
Twin™, dvoudírkové perličky se značkou 
PRECIOSA Traditional Czech Beads, si můžete 
vyzkoušet při přípravě vánoční dekorace.
V tomto návodu vás krok za krokem provedeme 
výrobou vánočního perličkového ornamentu
na skleněné kouličce. Přejeme vám veselé 
vánoční perličkování s PRECIOSA Twin™ :o).

Materiál a pomůcky:

	 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm
 
 PRECIOSA rokajl (R)
 331 19 001; 10/0 (R10); 7/0 (R7)
 

vlasec 0,25 mm, nůžky, pravítko, skleněná 
vánoční koule 8 cm

Postup:

Perličkový ornament se skládá ze šesti kusů 
dvou druhů krajkových dekorů. Nejdříve 
vytvoříme jednotlivé pruhy, následně je 
spojíme perličkovým kroužkem ve spodní 
části. Perličkovou přízdobu přiložíme ke dnu 
skleněné koule a šest krajkových pruhů spojíme 
perličkovým kroužkem kolem krčku skleněné
koule.

1. krok
Každý jednotlivý perličkový ornament 
zahájíme tzv. stop perličkou (obr. č. 1).Perličky 
navlékneme přesně podle nákresu, 
postupujeme podle modré linky (obr. č. 2):
1x T, 8x R10, 1x R7, 10x R10, 3x R7, 2x R10,
2x T, 1x R10, 2x T, 2x R10, 3x R7, 2x R10,
2x T, 1x R10, 2x T, 2x R10, 3x R7, 10x R10,
1x R7, 8x R10, 1x T. Dalším návlekem perliček 
budeme uzavírat tento ornament (červená 
linka), postupujte přesně podle nákresu (obr. 
č. 3). Dodržujeme soupis perliček v základním 
návleku, ale v opačném sledu. Vrchní obloučky 
doplňujeme ihned poté, co vzniknou vnitřní. 
Konce vlasců spojíme pevným dvojitým uzlem, 
vtáhneme do dírek okolních perliček
a odstřihneme.

2. krok
U druhého typu ornamentu postupujeme podle 
obr. č. 4. Nejdříve navlékneme půlku vnitřního 
oblouku, doplníme rokajl do špičky a stejným 
návlekem v opačném pořadí uzavřeme kapku, 
projedeme 1. R7 a doplníme vnější části 
oblouků, dobře utáhneme a projedeme ještě 
jednou k 1. R7. Navlékneme perličky z vnitřního 
středního obloučku a základ druhé krajní kapky. 
Tuto část návleku necháme poněkud volnější, 
nebudeme ji hned dotahovat. Volnější návlek 
oceníme při ohýbání návleku do obloučků 
ornamentu a při přidávání dalšího materiálu. 
Podle červené linky (obr. č. 5) doplníme vnější 
okraj kapky, druhý vnitřní středový oblouček 
a oba vnější oblouky. Konce vlasců spojíme 
pevným dvojitým uzlem, vtáhneme do dírek 
okolních perliček a odstřihneme.

3. krok
Tyto dva druhy ornamentů střídavě spojíme 
perličkovým kroužkem. Mezi jednotlivé proužky 
navlékneme 6-7x R10, podle velikosti skleněné 
kouličky.
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