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Pokud patříte k těm šťastným, kteří se dokážou
nadchnout pro jakýkoli rukodělný námět, ale
ještě jste si nevyzkoušeli vyšívání s perličkami,
máme pro vás skvělou nabídku. Preciosa Ornela
pro vás připravila poměrně jednoduchý návod
na vytvoření originálního velikonočního přání,
jehož příprava vás zcela jistě nadchne svojí
jednoduchostí a skvělým výsledným efektem.
Barevnost můžete vytvořit podle své vlastní
fantazie, nebo ji můžete přizpůsobit podle
toho, jaký perličkový materiál máte k dispozici.
V tomto případě jsme použili rokajl a jeho
broušenou verzi. Potěšte tedy sebe i své blízké
a zkuste zrealizovat nápadité jarní přání.

Postup:
1. krok:
Nejdříve si ušijeme kytičky ve dvou velikostech
po šesti kusech. Navlékneme si oranžový R
a 2,5 cm CR. Jehlu s vlascem provlékneme
ještě jednou oranžovým rokajlem a celý
postup opakujeme ještě 5x. Nakonec vlasec
provlékneme oranžovými R a oba volné konce
svážeme pevně k sobě, zapošijeme
a odstřihneme. U větší kytičky navlékneme
3 cm CR.

2. krok:
Připravíme si barevný pevný papír ve dvou
barvách (žlutý a zelený).
Žlutý papír o rozměru 30,4 x 13,5 cm
si rozdělíme na 6 polí 2 x 6,5; 2 x 5; 2 x 3,7 cm.
Papír zohýbáme dle rozměrů podle pravítka
do „harmoniky“. Na dvě vyšší části našijeme
ušité kytičky a na přední nejnižší část můžeme
napsat přání.

3. krok:
Ze zeleného papíru vytvoříme pouzdro na přání
s rozměrem 17 x 11 cm.
Připravíme si jeden zelený papír s rozměrem
17 x 11 cm a druhý s rozměrem 18 x 6 cm.
Papír o rozměru 18 x 6 cm na třech stranách
ohneme o 0,5 cm a na tuto ohnutou 0,5 cm
část papíru naneseme lepidlo a přilepíme
na papír 17 x 11 cm. Tím to způsobem
vytvoříme pouzdro na přání.

Přejeme Vám krásné jarní tvoření s perlemi a
perličkami PRECIOSA Traditional Czech Beads.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 10/0;
93110, 80060 oranžová
PRECIOSA broušený rokajl (CR)
361 11 001; 10/0;
53410 zelená, 83110 žlutá

dvě barvy silnějšího papíru
vlasec 0,2 mm, tenka jehla, nůžky, pravítko
Obtížnost:
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