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VÁNOČNÍ NÁRAMEK
VÁNOCE S ATLASOVÝMI PERLIČKAMI PRECIOSA  

Preciosa Ornela vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech Beads.

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ
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Projasněte si předvánoční čas originálním 
doplňkem z atlasových perliček. Snadno podle 
návodu vytvoříte malé přívěsky – klasické 
symboly Vánoc, které ve spojení se zlatým 
řetízkem navozují sváteční atmosféru a mohou 
vás provázet během adventu i mezi svátky. 
Vánoční náramek je skvělým tipem na osobitý 
dárek pro vaše blízké. Využijte své tvořivosti 
a perliček PRECIOSA Traditional Czech Beads.

Přejeme vám krásné svátky a mnoho tvůrčích 
nápadů při práci se všemi druhy českých perlí 
a perliček.

Materiál a pomůcky:

Hvězda
PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 18581 (180 ks – 5x36 ks)

Čepička
PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 46102 (27 ks – 3x9 ks)

PRECIOSA dvoukrátky (T-C)
321 11 001; 2 x 2; 44102 (81 ks – 2x27 ks)

PRECIOSA čípky (B)
351 31 001; 2 x 10/0; 95081 (90 ks – 3x30 ks)

Stromek
PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 19102 (57 ks – 3x19 ks)  

PRECIOSA čípky (B)
351 31 001; 2x10/0; 
55041 (66 ks – 3x22 ks)
351 31 001; 2x10/0; 
25041 (21 ks – asi 7 ks na jeden)
351 31 001; 2x10/0; 
05051 (21 ks – asi 7 ks na jeden)

351 31 001; 2x10/0; 
95081 (21 ks – asi 7 ks na jeden)
351 31 001; 2x10/0; 
85011 (21 ks – asi 7 ks na jeden)

Kovy:
řetízek (větší očka), zlatý (16 cm, záleží na 
řazení oček), oválky větší nebo kroužky, zlaté 
(13 ks), karabinka, zlatá (12 mm)
adjustový řetízek, zlatý (7,5 cm)

silonový vlasec (0,20 mm), nůžky, ploché 
kleště (zploštění silonu, zavírání oválků), tenká 
jehla na šití vlascem, štípací kleště (krácení 
řetízku)

Obtížnost: 

Postup:

Hvězda
Navlékáme 12 ks rokajlu (R10). 
Propojíme je, projedeme opět první. 
Navlékneme 2 ks R10. Jeden z 12 ks 
vynecháme a vjedeme do dalšího. 
6x zopakujeme. Doplníme 1 ks R10 nad 
přivlečenými 2 ks R10. Vyjedeme od základního 
kolečka jedním ze dvou. Doplníme 1 ks 
R10, vjedeme do druhého až k základnímu 
kolečku. 6x zopakujeme. U jednoho z hrotů 
(dovlékaného 1 ks) vytvoříme očko, přidáme 
6 ks R1. Dvakrát je projedeme.

Čepička
Dvoukrátky tvoří lem, rubínové atlasky špici 
a očko bambuli.
Začínáme uprostřed spodního lemu. 
Očko z pěti rokajlů. Na ně nastavujeme 3 ks 
rokajlu. Přidáváme boky a stále vytváříme špici 
na vrcholu s očkem.

Stromek
Bronzový rokajl navozuje dojem kmínku 
a tvoří očko. Zelené atlasky napodobují větve 
a perličky ozdoby čtyř barev.
Začínáme uprostřed spodního lemu. 
Očko ze tří bronzových rokajlů a dvou atlasek. 
Na ně nastavujeme dvě atlasky a 1 ks 
bronzového rokajlu. Přidáváme boky a stále 
vytváříme špici na vrcholu s očkem. 

Na řetízek přiděláváme pomocí oválků či 
kroužků na střídačku čepičku a stromek a mezi 
ně 5 ks hvězdiček. 
Na jednu stranu řetízku připevníme karabinku 
a na druhou adjustový řetízek.

Obr. 1  - základní kolečko (12 ks) Obr. 2  - přidávání řady po 2 ks rokajlu

Obr. 3  - vytvoření třetí řady
(hroty hvězdičky) + očko (7 ks) Obr. 4  - očko

stromeček

čepička

Obr. 3  - vytvoření třetí řady
(hroty hvězdičky) + očko (7 ks) Obr. 4  - očko


