
Návod, ako Návod, ako Návod, ako Návod, ako 

1. Z rybárskeho 

(odlišnej veľkosti i

zafixujeme asi 10 cm od ko

počet perličiek, t

3. Pokračujeme navlečením 4 stredných pe

navliekame 6 najmenších korálok. Ďalej lanko 

posledne navliekanú strednú perličku 

utvorí malá slučka). Po navlečení zostávajúcich 3 stredných 

perličiek náušnicu „uzavrieme“ pretiahnutím lanka cez 

perličku, ktorá je najbližšie ku koncovej korálke.

miestach uzlíky (b), prevlečieme dvomi nasledujúcimi perlami

koncovú korálku a zvyšné lanko zauzlíkujeme

(smerom k slučke). Nepotrebný kúsok lanka

náušnicový háčik a celý postup opakujeme pri tvorbe 2

Návod, ako Návod, ako Návod, ako Návod, ako vyrobiť vyrobiť vyrobiť vyrobiť perlové náušniceperlové náušniceperlové náušniceperlové náušnice

Čo budeme potrebovať:

� rybárske lanko (hrubé max. 0,28

� náušnicové afroháčiky s

� 24 ks perličiek v

� 12 ks korálok veľ. 1 mm

� 2  perličky veľ.

� koncovú korálku odlišnej farby

� nožnice 

                Ako postupovať:
rybárskeho lanka si odstrihneme asi 50 cm. Prevlečieme ním k

(odlišnej veľkosti i farby ako zvyšné, aby bola dobre rozpoznateľná

zafixujeme asi 10 cm od konca lanka. Na výrobu jednej náušnice

počet perličiek, t.j. 1 veľkú, 12 stredných a 6 najmenších.  

2. Na dlhšiu časť lanka navleči

a opäť 1 strednú perličku. Lanko

poslednou perličkou a prepichneme 

šípok). Pridáme 3 stredné perličky a

prevlečieme poslednou perličkou.

4 stredných perličiek, následne 

lanko pretiahneme cez 

 (z malých korálok sa 

zostávajúcich 3 stredných 

pretiahnutím lanka cez 

perličku, ktorá je najbližšie ku koncovej korálke.  

4. Tvar náušnice zafixujeme tým, 

že opätovne prejdeme lanko

cez všetky navlečené perličky 

a korálky

prechádzaní 

časti 

, prevlečieme dvomi nasledujúcimi perlami (c) a zvyšné lanko odstrihneme

zauzlíkujeme a prevlečieme dvomi najbližšími perličkami 

lanka odstrihneme. Cez slučku náušnice prevlečieme 

opakujeme pri tvorbe 2. náušnice.  

perlové náušniceperlové náušniceperlové náušniceperlové náušnice    

Čo budeme potrebovať: 

rybárske lanko (hrubé max. 0,28 mm) 

afroháčiky s guľôčkou 

24 ks perličiek veľ. 6 mm 

12 ks korálok veľ. 1 mm 

veľ. 9 mm  

korálku odlišnej farby 

Ako postupovať: 
Prevlečieme ním koncovú korálku 

aby bola dobre rozpoznateľná) a dvojitým uzlom ju 

. Na výrobu jednej náušnice si pripravíme polovičný 

Na dlhšiu časť lanka navlečieme 1 strednú, 1 veľkú 

. Lanko následne prevlečieme 

prepichneme veľkou (podľa 

šípok). Pridáme 3 stredné perličky a lanko opäť 

perličkou. 

Tvar náušnice zafixujeme tým, 

že opätovne prejdeme lankom 

cez všetky navlečené perličky 

korálky (a). Pri druhom 

rechádzaní perlami v spodnej 

časti spravíme aspoň na 2 

lanko odstrihneme (d). Na záver vypletieme 

najbližšími perličkami 

u náušnice prevlečieme 


