Traditional Czech Beads

DESIGNÉRKA KATEŘINA KRAUSOVÁ

Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
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Traditional Czech Beads

Ze skleněných perliček a perlí různých
tvarů velikostí a barvených variant si můžete
poměrně jednoduše vyrobit bižuterní
doplněk, který může být zároveň skvělou
vánoční ozdobou, interiérovou dekorací, nebo
přízdobou k vánočním balíčkům.
Podle jednoduchého návodu si díky tkz.
paměťovému drátu můžete vytvořit elegantní
střapce nebo hvězdičkový řetěz.
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Vánoční dekorace z PRECIOSA perlí a perliček

Vánoční dekorace z PRECIOSA perlí a perliček

perličky vyklouznout. Druhý konec drátu
ukončete pomocí ketlovacích kleští očkem.

Hvězdičkový řetěz
Perličky navlékněte na paměťový drát,
vytvarujte do tvaru hvězdy a konce drátu
zakončete očky, které vzájemně spojíte.
Každou další hvězdu pak provlékněte hvězdou
předcházející, a pak teprve spojte jednotlivá
koncová očka.

Přejeme Vám veselé perličkování se značkou
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
Materiál a pomůcky:
perličky a perle
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM
paměťový drát 5 - 6 mm; ocelové navlékací
lanko; zamačkávací rokajl, 2 ks; kaplík; štípací,
ploché a ketlovací kleště

2. Všemi očky provlékněte lanko (30 cm)
a oba konce lanka pak provlékněte kaplíkem,
který ukryje konce drátků s očky. Navlékněte
ještě dvě až tři další perle. Navlékněte 2 ks
zamačkávacího rokajlu. První posuňte až k
poslední okrajové perli a plochými kleštěmi
ho smáčkněte. Druhým zajistěte oba konce
lanka cca 1 cm od jejich okraje.

Obtížnost:
Postup:
Střapec
1. Štípacími kleštěmi oddělte z paměťového
drátu různě dlouhé kusy (10 -12 ks).
Na jednom konci vždy vytvořte drobné očko,
nebo jen konce drátů 1 mm od okraje plochými
kleštěmi ohněte do prahého úhlu, aby nemohly
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