Náhrdelník Sunset
Obtížnost: 2
Materiál a pomůcky:
•

světle oranžové es-O Beads 5 mm – 364 ks EO
barva Estrela Powdery color 29334

•

oranžové eMMA Beads 3x6 mm – 91 ks E
barva Estrela Powdery color 29374

•

metalicky oranžové kuličky 10 mm - 5 ks K
barva Estrela Metal 29410

•

metalicky oranžové kuličky 8 mm – 13 ks KO
barva Estrela Metal 29410

•

metalicky oranžový rokajl 3 mm (8/0) – 24 ks R
barva Estrela Metal 29410

•

vlasec 0,25 mm – 12m

•

nůžky
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V tomto návodu naleznete
podrobný postup, jak vyrobit
menší a větší kytičku a vzájemně
je propojit.
Počty v úvodu odpovídají
náhrdelníku z pěti velkých a čtyř
malých kytiček jako vpravo na
obrázku.
Vytvořit si však můžete libovolně
dlouhý náhrdelník či náramek.
Tip: Zavěste jednotlivé kytičky ve
špičce na kroužek a afroháček a
vyrobte si do setu také náušnice.
Postup:
Vlasec dlouhý 130 cm provlékněte K, přivlékněte 6x E a vlasec provlékněte dírkou K (Obr. 1). Jeden
konec vlasce ponechte cca 20 cm dlouhý, aby se s ním dobře zapošívalo.
Na delší konec vlasce přidejte 5x E a provlékněte stejnými dírkami předchozí řady E a třemi
následujícími nově přivlečenými E. U poslední E vlasec veďte do vedlejší dírky stejné E (Obr. 2).
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Pozn.: Dávejte pozor, abyste provlékali stejnou druhou řadu dírek E.
Koncem vlasce provlékněte tři přilehlé E na levé straně a dále jej provlékněte stejnou druhou dírkou E
jako u předchozího kroku (Obr. 3).
Začátkem vlasce provlékněte celý kruh volných dírek E a provlékněte i E, ze které vlasec vychází
(Obr. 4).
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Vlasec utáhněte. Všechny E by měli být srovnané volnými dírkami ven.
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Vlasec provlékněte poslední volnou dírkou E, přivlékněte 1x EO a provlékněte volnou dírku vedlejší E
(Obr. 5).
Takto pokračujte 10x. Dokončete celý kruh, provlékněte vlasec EO, z kterého jste vycházeli, a poté jej
ještě provlékněte vnější dírkou stejné EO (Obr. 6).
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Na vlasec přivlékněte 2x EO a provlékněte vedlejší volnou dírkou EO (Obr. 7). Takto pokračujte 10x. Až
dokončíte celý kruh, provlékněte vlasec dvěma EO, z kterých jste vycházeli, poté vnější dírkou poslední
provléknuté EO (Obr. 8).
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Na vlasec přivlékněte 1x EO a provlékněte ho vedlejší volnou dírkou EO (Obr. 9). Vlasec provlékněte
vnější dírkou EO 1, vnitřní dírkou EO 2 a EO 3, vnější dírkou EO 3, přivlékněte 1x EO a provlékněte
vnější dírkou EO 2 (Obr. 10). Vlasec provlékněte vnitřní dírkou EO 2 a EO 3, vnější dírkou EO 4, vnitřní
dírkou EO 5 a EO 6, vnější dírkou EO 6, přivlékněte 1x EO a vnější dírkou EO 5 (Obr. 11).
Tento postup opakujte 8x.

[10]

[11]

Dokončete celý kruh, provlékněte vlasec vnější dírkou EO 1, vnější dírkou EO 2, vnější dírku E 3,
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vnitřní bližší dírkou E 3 a E4 a provlékněte druhou vnitřní dírkou E4.Oba konce vlasce by se měli potkat
(Obr. 12). Vlasce spojte dvojitým uzlem a zapošijte do ztracena.

[12]
Menší kytičku ušijte stejným způsobem pouze s 9 cípy.
Vlasec dlouhý 110 cm provlékněte KO, přivlékněte 5x E a vlasec provlékněte dírkou KO. Konec vlasce
nechte 20cm dlouhý, aby se s ním dobře zapošívalo. Na delší vlasec přivlékněte 4x E a provlékněte
stejnými dírkami předchozí řady E a třemi následujícími nově přivlečenými E. U poslední E vlasec veďte
do vedlejší dírky stejné E (Obr. 13). Dejte pozor, aby jste provlékali stejnou druhou řadu dírek E.
Koncem vlasce provlékněte dvě přilehlé E na levé straně a provlékněte ho stejnou druhou dírkou E jako
u předchozího kroku (Obr. 14).
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Dále pokračujte jako u šití velké kytičky.
Výsledná kytička vypadá takto (Obr. 15).

Ušijte 5 velkých a 4 malé kytičky.

[15]
Nový vlasec provlékněte jedním cípem velké kytičky, přivlékněte 1x KO, provlékněte cípem malé
kytičky a zpět KO. Oba vlasce spojte dvojitým uzlem. Uzlík zatáhněte do dírky KO (Obr. 16). Vlasec
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můžete zastřihovat nebo protáhnout skrze kytičku do protilehlého cípu, vždy ale ve spoji vlasce svažte
k sobě.

[16]
Aby náhrdelník hezky ležel na krku, je třeba spojovat kytičky k sobě tak, že ve vrchní části velké
kytičky budou 4 volné cípy a u malé kytičky 3 (Obr. 17). Spojujte k sobě střídavě velké a malé kytičky
tak, aby nahrdelník končil i začínal velkou kytičkou.
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Na zbytek vlasce navlékněte 3x R, provlékněte ho cípem velké kytičky a zpět třemi již navlečenými R.
Přivlékněte 14x R, a vlasec provlékněte zpět prvními dvěma nově přivlečenými R. Oba konce vlasce
spojte dvojitým uzlem (Obr. 18).
Na druhé straně náhrdelníku, navlečte na vlasec 3x R, provlékněte jej krajním cípem velké kytičky a
zpět třemi navlečenými R. Přivlékněte 3x R, 1x KO a 1x R. Vlasec provlékneme zpět KO a třemi
navlečenými R. Oba konce vlasce spojíme dvojitým uzlem (Obr. 19).
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Tradiční český výrobce skleněných perlí, korálků a
jejich povrchových úprav
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