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Náhrdelník z voskových perlí

Voskové perle PRECIOSA Traditional Czech
Beads vznikly původně jako imitace pravých
perel. Nejedná se vyloženě o zvláštní druh
skleněných perlí, ale o samostatnou technologii
povrchové úpravy perlí. Nabídka velikostí, tvarů
i barev je obrovská. Na Vás je, vybrat si ty pravé,
které dokonale doladí Vaši večerní či slavnostní
róbu. Temně modré perle v kombinaci se
šatonovými kuličkami ve víceřadém náhrdelníku
působí až aristokraticky. Můžete jej doplnit
náramkem v podobě jednoduchého návleku
či náušnicemi. Takto výrazný náhrdelník však
již mnoho dalších doplňků nepotřebuje.
Radost z tvoření i z jeho výsledků Vám přeje
PRECIOSA ORNELA.
Materiál a pomůcky:
PRECIOSA rokajl (R)
331 29 001; 10/0;
47010 šedá (308 ks)
Voskové perle (IP)
130 19 001; 8 mm;
02010/70438 modrá (162 ks)
Šatonové kuličky
719 26 001/04; 8 mm;
40010 šedá (11 ks)
kovy – rhodium nebo zatírané stříbro:
středně silný řetízek se zploštělými oky; kroužky
6 mm; karabinka; nýt 16 mm;
jakékoliv zušlechtění – kroužky 8 mm silonový
vlasec 0,20 mm (na vodiče); slabší tmavě šedá
nit (Belfil-S 50); delší tenké jehly (na šití vodiče
a na návlek); nůžky; štípací kleště;
ketlovací kleště; ploché kleště (zploštění
začátku vlasce, zavírání kroužků)
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Obtížnost:
Postup:
1. krok:
Ušijte vodiče. Zpevňují a zajišťují 5 řad
náhrdelníku na jeho koncích. Použijte jeden
z principů „pravoúhlého“ stehu. Potřebujete
4 ks vodičů. Navlékněte na vlasec 54x R (obr.
č. 1). Začněte se vracet a provlékat některé
R. Tvoříte tak řetízek z pěti ok. Odpočítejte
16x R. V pořadí 16. a 15. R projeďte z opačné
strany. Navlékněte 6x R. Z rokajlů na vlasci
odpočítejte 8x R a 8. a 7. R projeďte z opačné
strany. Přidání 6x R a odpočítání 8x R ještě
1.
dvakrát zopakujte. Konce vlasců svažte dvěma
uzly. Vlasce vtáhněte do okolních R a konce
2. odstřihněte (obr. č. 2).
(základní řada)
1. Vodič
vodič (základní řada)
celkem 54 ks

2.

Náhrdelník z voskových perlí

3. krok:
Připravte si nit k návleku. Použijte slabou jehlu
s velkým okem nebo si do očka jehly
navlékněte slabou krejčovskou nit (asi 10 cm)
a konce svažte. Vznikne velké oko. Do tohoto
oka navlékněte asi 80 cm tmavě šedé nitě
a konce nitě svažte. Řetízek přeložte na půl.
Středovým okem řetízku protáhněte smyčku
nitě. Překlopte přes středové oko řetízku
a projeďte jehlou. Uzel na niti by měl být asi
2 cm od řetízku (obr. č. 3).
3.

4. krok:
Třetí řada. Navlékněte 1x voskovou perli (IP),
středové oko vodiče, 1x IP, středové oko
vodiče. Dál navlékněte 26x perle (24 ks IP
a 2 ks šatonové kuličky). Přidejte středové
oko vodiče, 1x IP, středové oko vodiče, 1x IP.
Provlékněte středové oko druhého řetízku
(obr. č. 4). Nití se vraťte a projeďte asi 3x IP.
Uvažte uzel. Z nitě vytvořte oko. Dvakrát jím
projeďte jehlou. Utáhněte. Hlídejte si, aby
se nit nikde v celé délce návleku nepovolila.
Projeďte ještě další 3x IP. Vytvořte oko z nitě.
Provlékněte pouze jednou a utáhněte.
Nit provlékněte ještě dalšími perlemi
a odstřihněte (obr. č. 5).
5.

2. krok:
Odštípněte 2 kusy řetízků s lichým počtem ok.
Délka řetízků u tohoto náhrdelníku je 21 – 21,5
cm (celková délka náhrdelníku je 42,5 cm).
Délku náhrdelníku, tudíž řetízku, můžete upravit
podle sebe.

začátek

zakončení

5. krok:
Navlékání 2. a 4. řady. Připravte si nit (podobně
jako ve 3. kroku). Nit bude mít asi 160 cm.

Nitěnou smyčku zajistěte na dvou 8 mm
kroužcích. Začněte s návlekem u vodičů,
postupujte podle nákresu (obr. č. 4).
Vytvořte oblouk uprostřed s provlečením
dvou ok řetízku. Znovu provlékněte vodiče.
Navlékněte 2. řadu, 23x perle (21x IP, 2x
šatonové kuličky). Navlékněte vodiče na
druhé straně. Vytvořte oblouk s provlečením
řetízku. Navlékněte 4. řadu, 29x perle (27x
IP, 2x šatonové kuličky). Zakončete návlek.
Podvlékněte nit u počátečních dvou kroužků,
kroužky vyvlékněte, řady utáhněte a zajistěte
uzly stejně jako u 3. řady.

návlek

6. krok:
Navlékání 1. a 5. řady. Připravte si nit (podobně
jako ve 3. kroku). Nit bude mít asi 180 cm.
Nit zajistěte na kroužcích. Návlek začněte u
vodičů. Vytvořte oblouk a navlékněte 1. řadu,
20x perle (18x IP, 2x šatonové kuličky).
Na druhé straně také projeďte vodiče.
Vytvořte oblouk a navlékněte 5. řadu, 32x
perle (29x IP, 3x šatonové kuličky), (obr. č. 4).
Zakončete stejně jako u 2. a 4. řady.
7. krok:
Zapínání. Pomocí kroužku na jednom konci
řetízků připevněte karabinku, na druhém konci
asi 7 cm adjustového řetízku s naketlovanou
koncovou perlí (IP).
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