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Triangl
Designérka Helena Chmelíková

PRECIOSA čípky

351 27 001; 8,9“; 11,1“; 13,3“

PRECIOSA rokajl
311 19 001; 10/0
331 39 001; 10/0

Preciosa Ornela Vám představuje perličky
PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM.
Preciosa-Ornela.com

J e d n o d u c h ý n á h r d e l n í k z P REC I O S A Č Í P K Ů

Triangl
Z opravdu široké škály PRECIOSA Traditional Czech BeadsTM jsme pro Vás vybrali PRECIOSA
čípky. PRECIOSA čípky v různých délkách, široké paletě barevných odstínů a zajímavých
efektech. Připravili jsme jednoduchý návod na půvabnou soupravu. Stačí spojit tři kusy
PRECIOSA čípků a zavěsit na řetízek.
Materiál a pomůcky:

Obtížnost:

PRECIOSA čípky (B)
351 27 001; 8,9“ (20 mm);
97050 jasně červená; 21 ks

Postup:

351 27 001; 8,9“ (20 mm);
67010 světle tyrkysová; 12 ks

Odstřihněte asi 40 cm vlasce.
Jeden konec zmáčkněte plochými kleštěmi.
Navlékněte do oka jehly. Na druhý konec
přivažte R. Zabrání vypadnutí B z návleku.
Navlékněte 3 ks B. Provlékněte je ještě jednou.
Utáhněte a svažte třemi uzly. Konce vlasce
vtáhněte do vedlejších B. Takto zpracujte
všechny B.

351 27 001; 8,9“ (20 mm);
17070 světle topasová; 12 ks
351 27 001; 11,1“ (25 mm);
27060 fialová; 18 ks

Náušnice
Vyberte jasně červený, fialový a teple
žlutý trojúhelník. Otevřete 8mm kroužek.
Provlékněte kroužek pod jedním vrcholem
všech tří trojúhelníků. Zavřete. Otevřete 5mm
kroužek. Provlékněte 8mm kroužkem a očkem
u náušnicového háčku. Zavřete. Tyto kroky
zopakujte ještě jednou. Máte hotové náušnice.

Trojúhelník

351 27 001; 13,3“ (30 mm);
87060 teplá žlutá; 18 ks
351 27 001; 13,3“ (30 mm);
97090 rubínová; 12 ks
351 27 001; 13,3“ (30 mm);
67100 tmavě tyrkysová; 12 ks
PRECIOSA rokajl (R)
libovolný 311 19 001; 10/0
nebo 331 39 001; 10/0
- středně silný řetízek se stočenými oky
(5 cm obsahuje 10 ok); kroužky 8 mm a 5 mm;
karabina; náušnicový háček

- silonový vlasec 0,20 mm; tenká jehla; nůžky;
ploché kleště (manipulace s kroužky); pravítko

Náhrdelník
Dejte bokem jeden světle červený trojúhelník.
Ostatní smíchejte. Odstřihněte 50 cm řetízku.
Odpočítejte 8 cm řetízku z jednoho konce.
Bude tvořit adjustační - posuvnou část.
Konce přiložte k sobě, dolní část je střed.
Na jednu stranu zavěste půlku trojúhelníku.
Na opačnou stranu druhou půlku trojúhelníků.
Otevřete 8mm kroužek. Vložte libovolný
trojúhelník. Zavěste za očko řetízku. Zavřete.
Trojúhelník bude vyset za jeden z vrcholů.
Do každého očka řetízku zavěste trojúhelník
dokud nedojdou. Na kratší konec řetízku
pomocí 5mm kroužku připevněte karabinku.
Na druhý delší konec pomocí 8mm kroužku
zavěste světle červený trojúhelník.

