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SVÁTKY JARA

PRECIOSA ORNELA vám představuje české PRECIOSA perličky a perle.

VELIKONOČNÍ DEKORACE
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Preciosa Ornela slaví svátky jara s dvoudírkovou 
perličkou PRECIOSA Twin™. PRECIOSA 
Twin™, tato unikátní oválná dvoudírková 
perlička, se stala základním tvůrčím materiálem 
pro vznik jarně-velikonoční dekorativní kolekce, 
která je doplněná perličkami a perlemi ze 
standardního sortimentu značky PRECIOSA 
Traditional Czech Beads. Představujeme Vám 
návod na jednoduché stojánky na vajíčka, 
zvířátka nebo kytičky.

Stojánek na vajíčka 1

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm
 
 PRECIOSA rokajl (R)
 311 19 001; 11/0

tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky

Postup:

1. Na vlasec navlékneme 36 ks T, konce vlasce 
svážeme třemi pevnými uzly. Vytvoříme tak 
základní kroužek. Navléknuté Twiny střídavě 
vykloníme na obě strany. Konec vlasce 
provlékneme druhou dírkou posledního T. Do 
vzniklých mezer doplňujeme v následujících 
řadách perličky podle nákresu (obr. č.1).

Stojánek na vajíčka 2

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm

 PRECIOSA rokajl 
 331 19 001; 8/0 (R8)

tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky

Postup:

Navlékneme 64x T, svážeme konce vlasců 
a vytvoříme kroužek. U posledního T 
provlékneme i druhou dírku. Navléknuté T 
střídavě vykloníme na obě strany. Do vzniklých 
mezer doplňujeme v následujících řadách T 
podle nákresu. Tímto způsobem můžeme 
vytvářet různé vzory a barevné kombinace. 
Krajní řady zpevníme vyplněním mezer R8 (obr. 
č. 2)

2. Ve druhé řadě provlékneme do vzniklých 
mezer po 1 ks T (36 ks T). Na konci řady 
provlékneme vlascem i druhou dírku 
posledního T.
3. Ve třetí řadě přidáváme do mezer střídavě 
1x T, 1x T +1x R, 1x T, 1x T + 1x R… (36 T, 
18 R)
4. Ve čtvrté řadě navlékneme do mezer vždy 
1x T + 1 R… (36 T + 36 R).
5. Navlékáme střídavě 1x R, 1x R + 1x T + 1x 
R, 1x R… (54 R, 18 T)
6. V šesté řadě navlékneme střídavě 1x T + 
1x R, 1x T + 1x R + 1x T, 1x T + 1x R…( 54 T, 
36 R)
7. Navlékneme  střídavě 1x T, 1x R + 1x T, 1 + 
R + 1x T… (36 T, 24 R)
8. V osmé řadě navlékneme střídavě do mezer 
mezi T předchozí řady 3x R, 3x R, 1x R… 
( 74 R ). Tuto poslední řadu zakončíme pevným 
uzlem. Konec vlasce zatáhneme do dírek 
nejbližších perliček a odstřihneme.

Slepička

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm
 
 PRECIOSA rokajl
 331 19 001; 11/0 (R11), 10/0 (R10)

 mačkaná perle (PB12)
 111 19 001; 12 mm

tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky, 
štípací, ploché a ketlovací kleště, očková jehla 
50 mm (2 ks), vázací drát 0,35 mm

1.

2.
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tenká navlékací jehla, jemný vlasec, nůžky, 
štípací, ploché a ketlovací kleště, vázací drát 
0,35 mm a 0,50 mm stříbrný

Postup:

Základ tvoří rovný stojánek na vajíčka (Stojánek 
2). V krajních řadách jsou mezery mezi T 
doplňovány R11 (1 ks - 2 ks - 1 ks - 2 ks…).
V posledních dvou řadách barevně naznačíme 
bříško 4x T (krystal mat), poslední řadě v tomto 
místě přidáme 7x T ve stejné barvě.
Tělo je tvořeno návlekem perliček na vlasci 
(obr. č. 4), pouze krajní řady jsou zpevněné 
návlekem na silnější drátek (0,5 mm). Na 
okraji těchto drátků vytvoříme ketlovací očka, 
jejichž prostřednictvím pak tělo připevníme k 
základnímu stojánku v místech, kde je barevně 
naznačené bříško zajíčka.

Postup:

Základem těla slepičky je kónický stojánek 
na vajíčka. Na jeho krajní řadu na protilehlých 
stranách připevníme ocásek a hlavičku.

Dvě očkové jehly zakončíme očky a ohneme v 
polovině do ostrého úhlu. Připravíme si vázací 
drát o délce cca 1,20 m, na který budeme 
postupně navlékat rokajl R10 a R11 pro tvorbu 
smyček v ocásku. Při navléknutí potřebného 
množství rokajlu ohneme drátek s perličkami, 
překřížíme drátky a dvakrát otočíme. Tímto 
způsobem utáhneme navléknuté perličky. 
Postupujeme od středové smyčky návlekem 
perliček do středu drátku.
Od vrcholu do stran postupně navlékneme tato 
množství perliček: 40 ks, 40 ks, 35 ks, 35 ks, 
30 ks, 30 ks , 30 ks.

navlékneme 3x R10 (topaz), 11x R11 (červený) 
a vrátíme se do 10. perličky a přidáme 5x 
R11 a provlékneme drátkem počáteční 4 
červené R11. Dále navlékneme 8x R10 (topaz), 
drátek provlékneme ještě jednou dírkou perle 
směrem vzhůru, přidáme 1x R10 (topaz), drátek 
provlékneme dírou perle ještě jednou směrem 
dolů a hlavu dobře připevníme k vrcholu ohybu 
očkové jehly, která tvoří krk slepičky.

Druhý konec drátu použijeme k vyplnění krku. 
Navlékáme stejně jako u ocásku postupně v 
šesti řadách R10 podle nákresu od 2x R10 a 
po 7x R10 (obr. č. 3). Za každou řadou drátek 
dvakrát omotáme kolem očkové jehly a celou 
řadu dobře utáhneme.

Zajíček

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA Twin™ (T)
 321 96 001; 2,5 x 5 mm

 PRECIOSA rokajl 
 331 19 001; 11/0 (R11), 10/0 (R10)

 mačkaná perle (PB16)
 111 19 001; 16 mm

Ohnutou očkovou jehlu vyplníme šesti 
řadami perliček R10 (obr. č. 3) navlečených 
na drátku (2 ks, 3 ks, 4 ks, 5 ks, 6 ks, 7 ks). 
Vždy po navlečení potřebného počtu perliček 
provlékneme konec drátku mezi perličkovými 
očky ocásku a připevníme k očkové jehle. 
Zmíněnými šesti řadami připevníme perličková 
očka po obvodu ohnuté očkové jehly, kterou 
pak prostřednictvím oček připevníme k okraji 
košíčku.

Podobným způsobem budeme postupovat při 
tvorbě hlavičky. Budeme potřebovat cca 60 
cm drátku. Dvě očkové jehly zakončíme očky a 
ohneme v polovině do ostrého úhlu, k vrcholu 
ohnutých jehel připevníme mačkanou kuličku. 
Kolem kuličky vytvoříme perličkovým návlekem 
na drátku hřebínek a zobák. Začneme očky 
hřebínku z červeného rokajlu. Navlékneme 20x 
R11, drát dvakrát zatočíme, mezi jednotlivými 
očky přidáváme 3x R11. Směrem k vrcholu 
hlavy navlékneme 2x R10, na opačnou 
stranu 6x R10 topazového rokajlu. Oba konce 
provlékneme dírou perle. Na horní konec

3.

4.



název dokumentu: Projekt-velikonocni-dekorace.pdf březen 2012  ©  Preciosa-Ornela.com

VELIKONOČNÍ DEKORACE VELIKONOČNÍ DEKORACE

SVÁTKY JARA SVÁTKY JARA

Kytičky

Materiál a pomůcky:

 PRECIOSA rokajl 
 311 19 001; 11/0 (R11), 10/0 (R10)

 mačkaná perle (PB6,8)
 111 19 001; 6 mm nebo 8 mm

vázací drát 0,35 mm a 0,50 mm stříbrný, štípací 
kleště, pravítko

Postup:

Podle množství lístků a potřebné délky stonku 
použijeme cca 60 - 80 cm na jednu kytičku. 
Začínáme okvětními lístky. Od začátku drátu 
odměříme požadovanou délku drátku a 
navlékneme 15x R11 (pro malou kytičku) nebo 
20x R10 (pro větší kytičku). Drátek ohneme do 
tvaru lístku. Návlek perliček utáhneme tím, že 
drátky stiskneme k sobě a jednou zatočíme. 

drátku opět stiskneme k sobě a dvakrát 
zatočíme.
Pokud chceme nechat stonek bez perliček, 
zkroutíme drátky v celé požadované délce a 
skřípacími kleštěmi zarovnáme délku stonku. 
V případě dalšího perličkového návleku drátky 
zkroutíme v délce cca 2 - 3 cm, navlečeme na 
ně 15x R. Na jeden konec drátku navlečeme 20 
- 25x R a na druhý 1x R. Oba konce pak opět 
stiskneme k sobě a zkroutíme buď do konce 
požadované délky stonku, nebo k dalšímu 
lístku. Poslední rokajl navlečený na stonek 
zajistíme provlečením jednoho konce drátku.

Hlavička je tvořena mačkanou perlí PB16. Na 
drátek 0,35 mm dlouhý cca 60 cm zhruba v 
jedné třetině navlékneme 60x R10 (šedý), 
drátek ohneme do tvaru ouška a dvakrát 
zatočíme pro zpevnění návleku. Bílou část 
oušek tvoříme návlekem 30x R11 (bílý), 
drátek s navlečeným rokajlem ohneme do 
požadovaného tvaru, konce drátku dvakrát 
zatočíme. Na jednu stranu drátu navlékneme 2x 
R10 a na druhou stranu 17x R10 a oba
konce drátu provlékneme v protisměru dírkou 
perle PB16. Na drátek vedený vrchní stranou
perle navlékneme 2x R10 a vytvoříme druhé 
ouško stejným způsobem jako to první (60x R10 
a 30x R11). Dále navlékneme 17x R10 a drátek 
provlékneme ještě jednou perlí směrem vzhůru, 
navlékneme 1x R10, drátek provlékneme zpět 
dírkou směrem dolů, dobře utáhneme. Oběma 
konci drátu připevníme hlavičku k tělu tak, že 
drátky omotáme kolem vrchní částí drátu, který 
zpevňuje vnější krajní řadu těla. Konce drátku 
pak odstřihneme a začistíme jejich přitlačením 
mezi perličky.

Takto budeme postupovat při tvorbě všech 
lístků. Mezi jednotlivé lístky kolem středové 
perle (PB6,8) přidáme 2 - 3x R podle velikosti 
použitého rokajlu a středové perle.

malá kytička
- R11, 9 lístků, mezera - 2x R11
- R10, 8 lístků, mezera - 2x R10

velká kytička
- R11, 9 lístků, mezera - 2x R11
- R10, 8 lístků, mezera - 2x R10
- R11, 7 lístků, mezera - 3x R11

Do poslední mezery před uzavřením okruží z 
perličkových lístků navlékneme na oba konce 
drátků po 1x R, oba drátky stiskneme k sobě 
a zkroutíme, navlékneme na středovou perli, 
jeden drátek obtočíme kolem drátku v protilehlé 
mezeře mezi lístky a perličkami, pak oba konce


