LETNÍ KVÍTÍ
KYTICE Z PERLÍ A PERLIČEK PRECIOSA

DESIGNÉRKA HELENA CHMELÍKOVÁ

Preciosa Ornela vám představuje perličky a perle
PRECIOSA Traditional Czech Beads.
PRECIOSA rokajl
Číslo artiklu: 331 19 001
Velikost : 7/0
Číslo artiklu: 311 19 001
Velikost: 8/0
PRECIOSA TwinTM
Číslo artiklu: 321 96 001
Velikost: 2,5 x 5 mm
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Kytička natrhaná na rozkvetlé louce potěší
každého. Vytvořte si kytici, která vydrží krásně
svěží a barevná po celý rok. Je jen na vás,
jaké barvy ze široké škály perliček PRECIOSA
Traditional Czech Beads využijete. Inspirujte se
přírodou, nebo vymyslete zcela nové kombinace
barev a tvarů. Barevná souhra podtrhuje
zábavnou a velice hravou kombinaci jasných
barev a vtipně řešené konstrukce perličkových
květin. Kytice letního kvítí pak může posloužit
jako dekorace nebo originální doplněk.
Je jen na vás, jak květy využijete.
Podle velikosti, množství květin, můžete vytvořit
brož, ozdobu klopy či klobouku nebo květinové
náušnice.

modré květy
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 7/0; 16236; 6 ks (1 květ)
PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 × 5 mm; varianty
03132;
78036;
27 ks (1 květ)

Užijte si letní atmosféru s vlastnoručními
doplňky z perlí a perliček PRECIOSA Traditional
Czech Beads.

stonek
PRECIOSA rokajl (R)
311 19 001; 8/0; 53240;
cca 60 ks (1 stonek)

fialový květ
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 7/0; 17228; 6 ks (1 květ)
PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 × 5 mm; varianty
B3704; 27 ks (1 květ)

(obr. č. 1). Do mezer mezi rokajly navlékněte po
1x T, celkem 6 ks (obr. č. 2). Mezi navléknutím
těchto T vtáhněte do děr R7 začátek vlasce.
Jehlu s vlascem provlékněte druhou dírkou
jednoho z T. Po obvodu kytičky mezi vyčnívající
T začněte střídavě navlékat 4 ks T a 3 ks T
(obr. č. 3) a vlasec pak zapošijte.
Vytvořte smyčku a dvakrát jí provlékněte
vlascem a utáhněte. Vlasec provlékněte
i dalšími T. Vytvořte opět smyčku, tentokrát
provlékněte pouze jednou. Provlékněte ještě
několik T a odstřihněte.
obr. 1

1.

obr. 2

2.

3. krok:
Navlékněte kytičku na drát. Ze spodu pod
kytičku navlékněte 5 mm perli zelené
barvy, kytičku tím zajistěte. Na zbytek drátu
navlékněte cca 60 ks R8. Na konec drátu asi
1-1,2 cm již perličky nenavlékejte.
Uketlujte na něm očko. Konec drátu uchopte
mezi špičky hrotů kleští. Kolem jednoho hrotu
drát obtočte, až se očko dovře.
Jemně jej ohněte zpět. Stonek by měl
směřovat do jeho středu. Můžeme ho dorovnat
plochými kleštěmi. Pokud se koncové očko
nevede, můžete poslední rokajly na drát
přílepit.
Na velký puget vytvořte více variant
perličkových kytiček. Kytici na titulní stránce
tvoří 26 květů.

Materiál a pomůcky:
růžové květy
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 7/0; 16298; 6 ks (1 květ)
PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; varianty
16218;
03193;
78098;
B7715;
78191;
27 ks (1 květ)
žluté květy
PRECIOSA rokajl (R)
331 19 001; 7/0; 16986; 6 ks (1 květ)
PRECIOSA Twin™ (T)
321 96 001; 2,5 x 5 mm; varianty
03181;
78386;
27 ks (1 květ)
název dokumentu: Projekt-kytice-z-perli-a-perlicek-PRECIOSA.pdf

střed
5 mm perle; barva 50420; 80100;
71010; 2 ks (1 květ)

3.

obr. 3

drát 0,90 - 1 mm (pevný, ale ohýbatelný)
nůžky, delší tenká jehla, silonový vlasec
0,20 mm, štípací velké kleště, ketlovací kleště,
lepidlo na nesavé materiály (sklo-kov)
Obtížnost:
Postup:
1. krok:
Odstřihněte 17-18 cm drátu. Drát z cívky
vyrovnejte. Na konec drátu naneste lepidlo,
navlékněte středovou perli a nechte zaschnout
dle návodu na lepidle.
2. krok:
Ušijte kytičku. Navlékněte a svažte 6 ks R7
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