6. krok:
Chcete-li použít stuhu. Ustřihněte 2x 80 cm
stuhy. Provlékněte je kroužkem u krajních
závěsů. Ohněte na půl (obr. č. 10).
Za kroužky uvažte uzel (obr. č. 11). Konce stuhy
můžete zatavit pomocí elektrické plotýnky.
Za krkem jednoduše svažte na dvojitou mašli.

11.

Traditional Czech Beads
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DESIGNÉRka HELENA CHMELÍKOVÁ

Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
Traditional Czech Beads
BEAD SHOP ZÁSADA
468 25 Zásada
+420 488 117 743
beadshop@preciosa.com
50°41‘49 N, 15°15‘55 E
GLASS SHOP DESNÁ
Krkonošská, 468 61 Desná
+420 488 117 525
glassshop@preciosa.com
50°45‘41 N, 15°19‘7 E
preciosa-ornela.com
facebook.com/PreciosaOrnela

PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001, 311 19 001
Velikost: 10/0, 11/0

PRECIOSA HillTM
Číslo artiklu: 151 01 375
Velikost: 6 mm, 8 mm
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Náhrdelník s ketlovaným středem z perlí PRECIOSA HillTM
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Traditional Czech Beads

Náhrdelník s ketlovaným středem z perlí PRECIOSA HillTM

Schází Vám vhodný originální náhrdelník
ke koktejlkám? Zkuste si ho vyrobit podle
jednoduchého návodu PRECIOSY ORNELY.
Technika ketlování není obtížná.
Broušené a ohněm leštěné půlkuličky
PRECIOSA HillTM dodají náhrdelníku třpyt
a vtipnou originalitu.
K realizaci tohoto ketlovaného náhrdelníku
potřebujete kromě kovových součástí drobný
rokajl a novinkovou broušenou a ohněm
leštěnou půlkuličku PRECIOSA HillTM s kruhovou
základnou o průměru 6 a 8 mm. Ve vypouklé
části je tato perle dekorovaná krátovým
výbrusem. Široký sortiment povrchových
zušlechtění může efekty broušených ploch
ještě více umocnit. Nechte se tedy inspirovat
nabídkou PRECIOSA Traditional Czech Beadstm
a vytvořte si vlastní originální doplněk.
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Náhrdelník s ketlovaným středem z perlí PRECIOSA HillTM
6.

2.

černá varianta – staromosaz; ketlovací nýty
30 mm; kroužky 8 mm; tenčí řetízek
(do krajních ok se musí vejít 8mm kroužek);
stuha šíře 1 cm o délce 1,5 m

3.
7.

3a.

– ketlovací kleště nebo kleště s kulatými hroty
a štípací kleště; ploché kleště; pravítko

2. krok:
Takto naketlujte 3 ks stopek s H8 a 20 ks
stopek s H6 (obr. č. 4, 4a).
4.

4a.

Materiál a pomůcky:
bílá varianta
PRECIOSA HillTM
151 19 001; 8 mm; 03000/21402; 3 ks (H8)
151 19 001; 6 mm; 03000; 20 ks (H6)
PRECIOSA rokajl (R10)
331 19 001; 10/0; 46102; asi 300 ks
černá varianta
PRECIOSA HillTM
151 19 001; 8 mm; 23980; 3 ks (H8)
151 19 001; 6 mm; 23980; 20 ks (H6)
PRECIOSA rokajl (R11)
311 19 001; 11/0; 23980; asi 350 ks
bílá varianta – stříbro; ketlovací nýty 30 mm;
kroužky 8 mm a 4 mm; tenčí řetízek
(do krajních ok se musí vejít 8mm kroužek);
karabina; protikroužek
název dokumentu: projekt-vybrouseny-okolik.pdf

6a.

Obtížnost:
Postup:
1. krok:
Naketlujte stopky.
Na ketlovací nýt navlékněte 1 ks H a R10 nebo
R11 (R10 - 11 až 12 ks a R11 – 13 – 14 ks).
Na konci nýtu by mělo zbýt asi 8 mm holého
drátu (obr. č. 1). Z něho utočte očko.
Okraj drátu uchopte mezi kulaté hroty blízko
jejich zašpičatění. Otáčejte kleštěmi, drát se
bude zároveň obtáčet kolem hrotů.
Očko dovřete. Zřejmě budete mít očko mimo
střed (obr. č. 2). V očku nechte navlečený hrot
kleští. Jemně kleštěmi cukněte zpět nad rokajly
(obr. č. 3, 3a).
1.

3. krok:
Nastříhejte 4x přibližně 2 cm řetízku. Vždy by
měly mít lichý počet ok. Nevadí, budou-li o pár
milimetrů delší nebo kratší (obr. č. 5).

5. krok:
Dokončení.
Chcete-li použít řetízek, uskřípněte 2x 13 cm
řetízku. Otevřete kroužek u krajních závěsů
a přidejte řetízek (obr. č. 8). Na druhý konec
řetízků připevněte pomocí 4 mm kroužků
karabinku a protikroužek (obr. č. 9).
Náhrdelník v bílé variantě má 38,5 cm.
Délku můžete přizpůsobit sobě.
8.

5.
9.

4. krok:
Pomocí plochých kleští otevřete 8mm kroužek.
Navlékněte na něj 2 ks řetízku, 2 ks stopek
s H6, 1 ks s H8 a 2 ks s H6. Kroužek dovřete.
Tento závěs použijte jako středový (obr. č. 6,
6a). U dalších dvou, po levé a pravé straně,
na kroužek navlečte řetízek ze středového
závěsu, nový 1 ks řetízku a stejný počet stopek.
U krajních závěsů opět použijte řetízek
z předešlého závěsu. Přidejte pouze 4 ks
stopek s H6 (obr. č. 7).
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