N á r a m e k s p o u ž i t í m PRE C IOSA C a n d y TM

Cyklický kolotoč

Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA CandyTM
111 01 363; 8; 12 mm

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 8/0

Preciosa Ornela Vám představuje perle a perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
preciosa-ornela.com

N á r a m e k s p o u ž i t í m PRE C IOSA C a n d y TM

Cyklický kolotoč
V nabídce skleněných mačkaných perlí PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM najdete
dvoudírkový kabošon s kruhovou základnou PRECIOSA CandyTM. K dispozici je ve třech
velikostech 6, 8 a 12 mm, v mnoha odstínech a typech povrchového zušlechtění. Dají se různě
propojovat, obšívat, kombinovat navzájem i s jinými PRECIOSA perlemi nebo perličkami.
Dnes Vám představujeme návod s využitím dvou velikostí PRECIOSA CandyTM.
Můžete si vytvořit luxusní efektní náramek.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA CandyTM
111 01 363; 8 mm;
00030/G1165 lesklý tyrkys; 56 ks (C8)

6. krok:
Připojte poslední fragment, sedmý.
Opakujte 1. až 4. krok. Ve 4. kroku připojte
předcházející fragment a první fragment
v řadě. Využijte společné C2.

Krátký konec lanka provlékněte dvěma C8
a odskřípněte. Mezi C8 navlékněte po 1 ks
nové C8, celkem 4×.

111 01 363; 12 mm;
02010/25033 temný tyrkys; 28 ks (C1)
111 01 363; 12 mm;
02010/25042 temná modrá; 28 ks (C2)
PRECIOSA rokajl (R8)
331 19 001; 8/0; 49102 hematit; 142 ks

8. krok:
Zopakujte 7. krok na druhé straně náramku.
Nyní půjde provlékání obtížněji. Postupujte
opatrně.

3. krok:
Spojovací C8 provlékněte oběma dírkami.
Mezi C8 navlékněte po 1 ks C1, celkem 4×.

9. krok:
Teprve nyní oba ocelové dráty spojte.
Druhá koncová očka pootevřete.
Provlékněte počátečními. Dovřete.

obyčejné šedé lanko 0,30 mm; paměťový
ocelový drát průměr 6 cm
- štípací kleště malé na lanko a velké na
paměťový drát; ploché kleště; pravítko

Obtížnost:
Postup:

4. krok:
Spojovací C1 provlékněte oběma dírkami.
Mezi C1 navlékněte po 1 ks C2, celkem
4×. Asi do poloviny C1 a C2 propojte ještě
jednou. Lépe lanko utáhnete.
Poté začněte zapošívat. Vytvořte uzel,
stačí jeden. Provlékněte několik dalších
C1 a C2. Vytvořte druhý uzel. Konec lanka
provlékněte následujícím C1 nebo C2
a odskřípněte. Okrajové C2 by se měly
kývat. Lépe půjdou protáhnout paměťovým
drátem.

1. krok:
Vytvořte šitý fragment. Odskřípněte 60 cm
lanka, tři otočení cívky. Navlékněte 4 ks C8.
Pohlídejte si otočení rubu a líce.
Svažte dvěma uzly.

2. krok:
Provlékněte nejbližší C8 u uzle oběma
dírkami.

5. krok:
Připojujte další fragmenty, druhý až šestý.
Opakujte 1. až 4. krok. Ve 4. kroku připojte
předcházející fragment. Mají společný 1 ks
C2.

7. krok:
Na jedné straně náramku provlékněte
paměťovým ocelovým drátem okrajové C2.
Uskřípněte 1,5 otočky. Nejdříve vytvořte na
paměťovém drátě očko. Navlékněte 4 ks R8.
Provlékněte volnou dírku C2.
Mezi následující C2 střídavě navlékněte
10 ks nebo 11 ks R8. Za 7. kusem C2 na drát
navlékněte 4 ks R8. Utáhněte. Asi 8 mm za
R8 drát odskřípněte. Vytvořte druhé očko.
Mělo by kolmo směřovat na první očko.
krok 7 - 9

(10 ks nebo 11 ks)

Při utahování lanka a protahování
paměťového ocelového drátu můžete použít
ploché kleště.
spojení drátů

