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Návod – náhrdelník z Infinity Beads     
 

Gerbera 

 
 
OBTÍŽNOST 
2 
 
Materiál a pomůcky 

• červené Infinity Beads 2x5 mm – 400 ks = IČ   Estrela Powdery 29360 
• oranžové Infinity Beads 2x5 mm – 104 ks = IO   Estrela Powdery 29374 

• hnědé Infinity Beads 3x6 mm – 150 ks = IH   Estrela Pastel 25036 
• oranžová voskovaná perle 4 mm – 16 ks = PO   Estrela Pearl 12879 
• hnědá voskovaná perle 20 mm – 1 ks = PH   Estrela Pearl 12197 
• Rokajl 9/0 – 21 ks = R 
• rozevírací kroužek 6 mm (tloušťka 0,5 mm) – 2 ks 
• karabinka, protikroužek 
• vlasec 0,25 mm – 12,3 m 
• korálkovací jehla 0,4 mm 
• nůžky 
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Postup: 
 
 
Na 120 cm vlasce navlékněte PH a 16x IO, provlékněte druhou stranou dírky PH, navlékněte dalších 16 IO a 
zase provlékněte PH. Jedním vlascem provlékněte kroužek z IO po celém obvodu a druhým pouze půl 
obvodu PH v opačném směru. Vlasce spojte dvojitým uzlem (obr. 1). 
 
IO v kroužku si rovnejte tak, aby vnější dírky střídavě směřovaly na opačné strany. Jeden konec vlasce 
provlékejte jednou řadou vnějších dírek IO a do mezer přivlékněte vždy jedno nové IO, až obkroužíte celou 
kuličku (obr. 2).  
 
 
 

[1]  [2]   
 
 
 
 
Druhým koncem vlasce přivlékněte jednu řadu na opačné straně kroužku stejným způsobem. Stejným 
vlascem přivlékněte další řadu, kde střídavě provlékejte dvě vnější dírky IO a jedno nové IO (obr. 3). 
 
V následující řadě opět střídejte jednu vnější dírku IO a jedno nové IO. Po dokončení řady provlékněte 
vlasec všemi volnými dírkami IO, stáhněte je do kroužku a vlasec zapošijte (obr. 4). 
 
 
 

 [3]    [4]  
 
 
 
Druhý konec vlasec provlékněte volnou vnější dírkou IO a mezi všechny IO přivlékněte R. Po dokončení 
řady provlékněte vlasec do spodní dírky stejného IO (obr. 5). 
 
Přivlékněte 3x IO. Na ušité mističce vynechte jedno IO, vlasec provlékněte třemi následujícími dírkami IO v 
řadě a opět navlékněte 3x IO. Takto opakujte po celém obvodu a vlasec zapošijte (obr. 6). 
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[5]     [6]  
 
 
Na 60 cm vlasce navlékněte 3x IČ a srovnejte je na střed.  Krajní IČ srovnejte dírkami nahoru a prostřední 
IČ dírkou dolů. Na konec jednoho vlasce přivlékněte IČ, provlékněte vrchní dírkou krajního IČ, přivlékněte 
IČ, provlékněte volnou dírkou druhého krajního IČ a přivlékněte IČ. Druhým vlascem provlékněte 
vytvořenou řadu IČ opačným směrem. Pokračujte podle schématu. Na konci se vraťte o dvě řady zpět a oba 
konce vlasce spojte dvojitým uzlem (obr. 7).  
Tento okvětní lístek si ušijte 5krát. 
 
 

[7]  
 
 
Stejným způsobem ušijte pět lístků o jednu korálku širší (obr. 8). 
 
 

[8]  
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Na 50 cm dlouhý vlasec navlékněte pět stejných lístků skrz vnější dírky IČ ve špičce lístku. Na jedné straně 
vlasce nechte 10 cm dlouhý konec a oba konce svažte dvojitým uzlem. Delším koncem sešívejte k sobě 
silony po stranách lístků (obr. 9).  
 
Poslední dva lístky, sešijte směrem nahoru i zpět směrem dolů. Konce vlasců svažte dvojitým uzlem. Vlasce 
zapošijte do ztracena (obr. 10). 
 
 

[9]          [10]  
 
   
Mezi lístky kytičky ušité z užších lístků, přišijte R podle schématu. Oba konce spojte dvojitým uzlem. Tak 
vytvoříte kalíšek, do kterého vložíme obšitou kuličku (obr. 11). 
 
V horní části přišijeme lístky k obšité kuličce vlascem dlouhým 50 cm v místech, kde jsou dírky IO a IČ u 
sebe (obr. 12).  
 
Stejným způsobem přišijeme zespoda širší lístky tak, aby byly narovnané do mezer mezi již přišité lístky. 
 

[11]  [12]  
 
 
Na vlasec dlouhý 100 cm navlékněte dvě IH a srovnejte je na střed vlasce. Jedním koncem vlasce 
provlékněte volnou dírku IH, navlékněte 2x IH a provlékněte volnou dírkou druhého IH. Druhým koncem 
vlasce provlékněte tuto navlečenou řadu v opačném směru.  
Tento postup opakujte 35krát.  
Na konci navlékněte pouze jedno IH, vlasce provlékněte zpět a spojte dvojitým uzlem (obr. 13).  
 

http://www.estrela.cz/
http://www.facebook.com/EstrelaBeads


ESTRELLA ES - PRESS, S.R.O www.estrela.cz www.facebook.com/EstrelaBeads 

[13]  
 
Takto vytvořte ještě jeden pásek.  
 
Na jednom z pásků přišijte PO vlascem dlouhým 80 cm tak, že ho provléknete třetím a čtvrtý IH na pravé 
polovině pásku, přivlékněte PO a provlékněte pátým a čtvrtým IH v levé polovině pásku. Takto pokračujte 
až do konce a oba vlasce zapošijte (obr.14).  
 

[14]  
 
 
V páté řadě na jednom ze spodních okvětních lístků provlékněte vlascem tři prostřední IČ a přivlékněte 
pásek, oba konce vlasce spojte dvojitým uzlem a zapošijte (obr. 15).  
 

[15]         
 
Druhý pásek přišijte stejným způsobem na vedlejší lístek.   
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