H á č kova ný n á h rd e l n í k z P R E C I OSA R i p p l e™

Šupiny

Designérka Alexandra Lysenko

PRECIOSA RippleTM
111 01 351; 12 mm

PRECIOSA rokajl
331 19 001; 6/0; 8/0

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

H á č k o v a n ý n á hr d e l n í k z P R E C I O S A R i p p l e ™

5.

4. krok:
Ušitým proužkem zakryjeme místo spojení
(obr. 10). K druhému konci spirály připojte
ketlovací jehlu (obr. 11). Stejnou technikou,
jako v předchozím kroku, ušijte ještě
jeden proužek - kaplik (obr. 12). Na konec
ketlovací jehly navlékněte broušené korálky
6 mm, kulatými kleštěmi udělejte očka, do
kterých pak připevněte zapínaní (obr. 13).

6.

10.

Šupiny
Preciosa Ornela Vám představuje návod na náhrdelník, který je uháčkovaný z perlí a perliček
PRECIOSA Traditional Czech Beads™.
Jeho autorka Alexandra Lysenko dokáže s lehkostí použít pro své háčkované šperky téměř
jakoukoliv perli nebo perličku.
Pro tentokrát si vyzkoušejte techniku háčkování s PRECIOSA Ripple™.

Materiál a pomůcky:

2.

PRECIOSA Ripple™ (Rip)
111 01 351; 12 mm; 00030/98548; 100 ks
PRECIOSA rokajl (R6), (R8)
331 19 001; 6/0; 8/0; 59142
spirálová hedvábná šňůra; příze Sněhurka;
háček 1,25 mm; zapínání; řetízek; ketlovací
jehly; spojovací kroužky; jehla Big Eye
3.

7.
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Postup:

1.

11.

12.

Obtížnost:

1. krok:
Nejdříve si navlékněte všechny korálky na
háčkovací přízi pomocí jehly Big Eye
v tomto pořadí: 18x R8, dále 6x R6.
Dále navlékněte: 2x R6, 1x Rip rubovou
stranou, 2x R6, 1x Rip lícovou stranou,
až navléknete všech 100 ks PRECIOSA
Ripple™. Návlek ukončete stejným
způsobem jako na začátku: 6x R6
a poslední 18x R8 (obr. 1-3).

3. krok:
Ve výsledku budete mít dutinku s délkou
cca 18 cm (obr. 7). Ustříhněte dva kusy
spirálové šňůry (cca 13 cm) a přišijte je ke
koncům háčkované dutinky (obr. 8).
Z rokajlů R8 ušijte proužek technikou
ručního tkání (obr. 9).

2. krok:
Dále budete háčkovat pevným okem
dutinku na 6 korálků. Perle PRECIOSA
Ripple™ háčkujte jednu po druhé (obr. 4-6)
do té doby, než spotřebujete všechny.
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