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Elegantní souprava, která ve mně vyvolává vzpomínky na moře. Právě zde jsem zhlédla podobně 

zasazený tyrkys do kovu. Šperk je velmi jednoduchý a variabilní. Můžete si ušít tři varianty náramku, 

podle toho, v které úrovni šití skončíte.  

 

 

Materiál a pomůcky: 
jehla – 2 ks 

kleště - ketlovací, štípací, ploché 

Nymo nebo jiný pevný návlekový materiál 

korálky Candy  - 13 ks (náramek) + 6 ks (náušnice), celkem 19 ks (dále jen C) 

korálky rokajl TOHO 11/0  – 1 balení 10 g (dále jen R 11/0) 

korálky rokajl TOHO 8/0 – 2 ks náušnice ( dále jen R 8/0 ) 

magnetické zapínání, popř. karabinka či americké zapínání 

kroužky - 7 ks (náramek) + 2 ks (náušnice), celkem 9 ks 

náušnicové háčky – 2 ks 
 

Náramek 

 

 
 

Délka náramku se zapínáním 19,5 cm; bez zapínání a kroužků 17,5 cm (zápěstí 16,5 cm – 

měřeno napevno) 

 

http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-prislusenstvi/navlekove-a-sici-jehly
http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-prislusenstvi/kleste
http://www.bijoux-components.cz/cs/nymo-nite
http://www.bijoux-components.cz/cs/sklenene-koralky/preciosa-candy
http://www.bijoux-components.cz/cs/sklenene-koralky/toho-rokajlove-koralky/11-0-round
http://www.bijoux-components.cz/cs/sklenene-koralky/toho-rokajlove-koralky/8-0-round
http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-komponenty/zapinani
http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-komponenty/krouzky-a-ovalky/78448-krouzek-spojovaci-cca-4-2mm-0-6mm
http://www.bijoux-components.cz/cs/bizuterni-komponenty/nausnicove-dily


  
  

 
 

Soupravu budete šít pomocí dvou jehel. Na každý konec nitě navlečte jehlu.  

Na jeden konec nitě navlečte 1x C, 5x R 11/0 a prošijte druhými dírkami již přidaného 

korálku 1x C (obr. 1). Na jeden konec nitě navlečte 2x R 11/0, na druhý konec navlečte 3x R 

11/0 a prošijte třetím korálkem v protisměru (obr. 2).  
 

      
 

Na jeden konec nitě navlečte 2x R 11/0 a 1x C. Na druhý konec nitě navlečte 2x R 11/0 a provlečte již 

navlečeným korálkem 1x C z druhé strany (obr. 3). Navlečte na jeden konec nitě 2x R 11/0, na druhý 

konec 3x R 11/0 a prošijte v protisměru třetím korálkem R 11/0 (obr. 4). 

      
 

 



Postup opakujte dle obr. 3 a 4 ještě 11x, celkem budete mít třináct Candy korálků (obr. 5). Jehla 

vychází ze středového korálku. Na jeden konec nitě navlečte 6x R 11/0 a prošijte středovým korálkem 

do kruhu (obr. 6). Vytvoří se vám očko, do kterého pak přiděláte kroužky a zapínání. 

      
 

Prošijte 2x R 11/0 (obr. 7). Navlečte 1x R 11/0 a prošijte 2x R 11/0 (obr. 8). 

      
 

Navlečte 1x R 11/0 a prošijte 2x R 11/0 (obr. 9). Prošijte středový korálek (obr. 10). Pro zpevnění 

prošijte ještě jednou dokola. Oba konce vychází ze středového korálku v protisměru.  

      
 

Prošijte z každé strany 2x R 11/0 (obr. 11). V této fázi se můžete rozhodnout, jakou variantu zvolíte. 

 
 

Varianta č. 1 – bez oboustranného obšití. 

V tomto případě jeden konec nitě zapošijte (obr. 11 A) a druhým prošijte postupně korálky až 

k druhému konci náramku a ušijte očko dle obr. 6 až 10. Pak zbylou nit zapošijte. Přidejte kroužky a 

zapínání. 

      
 



 

Varianta č. 2 – jednostranné střídavé obšití 

Rozhodnete-li se pro druhou variantu, zapošijte jeden konec nitě. Na druhý konec navlečte 5x R 11/0 

a prošijte 5x R 11/0 (obr. 12 A). Kroky opakujte až do konce náramku a ušijte očko dle obr. 6-10. 

Zbylou nit zapošijte a přidejte kroužky se zapínáním. 

      
 

Varianta č. 3 – oboustranné obšití 

 
 

V tomto případě navlékněte 5x R 11/0 na obě nitě a prošijte z jedné strany 5x R 11/0 (obr. 12). 

Druhou jehlou rovněž prošijte 5x R 11/0 (obr. 13). 

      
 

Opět navlékněte z každé strany 5x R 11/0 (obr. 14). Postup opakujte od obr. 12 až 14 až do konce 

náramku s výjimkou posledního korálku (obr. 15). 

      
 

 

 

 

 

 

 

 



U posledního Candy korálku prošijte z každé strany tři korálky, jehly vychází ze středového korálku 

v protisměru (obr. 16). Jeden konec nitě zapošijte. Nyní budete šít druhé očko. Navlečte 6x R 11/0 

(obr. 17). Očko došijte dle obr. 7 až 10 a nit zapošijte. 

      
 

Přidejte kroužky, zapínání a náramek je hotov (obr. 18). 

 
 

      
 

 
 

 

Náušnice 

 

 



Délka náušnic se zapínáním 6 cm, bez zapínání a kroužků 4 cm. Obdobně jako u náramku můžete 

zvolit jednu ze tří variant provedení.  

 

Na jeden konec nitě navlečte 3x R 11/0, 1x C, 2x R 11/0, 1x R 8/0, 2x R 11/0, prošijte 1x C z druhé 

strany a navlečte 2x R 11/0. Korálky stáhněte do středu nitě (obr. 1). Prošijte třetí korálek 

v protisměru nití, na které jsou dva korálky (obr. 2). 

      
 

Navlečte na jeden konec nitě 2x R 11/0 a 1x C. Na druhý konec navlečte 2x R 11/0 a provlečte již 

přidaným 1x C (obr. 3). Nyní postupně přidávejte na jednu stranu nitě 3x R 11/0 a na druhou 2x R 

11/0 (viz obr. 1). Prošijte třetí korálek (viz obr. 2). Opětovně přidávejte na jednu stranu nitě 2x R 

11/0, 1x C. Na druhou nit 2x R 11/0 a prošijte 1x C (viz obr. 3). Došijte do fáze tří korálků Candy  

(obr. 4).  

      
 

Nyní prošijte z každé strany 2x R 11/0 (obr. 5). Přidejte z každé strany 5x R 11/0 (obr. 6). 

      
 

Jedním koncem nitě prošijte 5x R 11/0 (obr. 7). Druhým koncem nitě prošijte 5x R 11/0 (obr. 8). 

      
 

 

 

 

 

 



Opět navlečte z každé strany 5x R 11/0 a postup opakujte dle obr. 6 až 8 až k poslednímu korálku 

(obr. 9). Jehly vychází z korálků R 11/0 (obr. 10). 

      
 

Prošijte v protisměru 2x R 11/0 (mimo korálek R 8/0) nejprve z jedné strany (obr. 11). Nyní prošijte  

2x R 11/0 i z druhé strany (obr. 12). 

      
 

Nitě utáhněte. Korálek R 8/0 se krásně povystrčí, vytvoří špičku a bude sloužit jako očko pro kroužek 

(obr. 13). Nitě zapošijte, jedna náušnice je hotova (obr. 14). Druhou náušnici ušijte totožně.  

      
 

Do korálků R 8/0 přidělejte kroužky a náušnicové zapínání (obr. 15). 

 
 

 

Přeji příjemné tvoření. 

 

Karla Mokrošová 

www.facebook.com/jewelryfrombeads 

www.jewelryfrombeads.com 

email: jewelryfrombeads@email.cz 

 

http://www.facebook.com/jewelryfrombeads
http://www.jewelryfrombeads.com/
mailto:jewelryfrombeads@email.cz

