
1 

 

Návod na náramek CRAW Rola 
 
 
Náramek s magnetickým zapínáním 
Materiál: PRECIOSA Rola 3T030, 7 mm 
    TOHO Round 8/0 Inside Color Jonquil/Apricot Lined 
    Magnetické zapínání ploché – Anitque Bronze, 14x8 mm 

             
 
 
 
Náramek na paměťovém drátu 
Materiál: PRECIOSA Rola 00050m, 5 mm 
     TOHO Round 8/0 Silver–Lined Crystal 
     Ocelový paměťový drát 
 

           
 
 
 
Návod zpracovala Vladimíra Blažková – Korálky poštou, březen 2020. 
www.koralkypostou.cz 
www.facebook.com/koralky.postou 
 
 
 
Materiál: 
PRECIOSA Rola™  - PR 
TOHO Round 8/0 – TR8 
Nit na koráky – S-lon, One-G, Fireline, Nymo 
Jehla na korálky 
Spojovací kroužky a bižuterní zapínání 
nebo ocelový paměťový drát 

http://www.koralkypostou.cz/
http://www.facebook.com/koralky.postou
https://koralkypostou.cz/10-mm/1169-150-preciosa-rola-93190-10-mm.html#/38-baleni-10_g
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Postup: 
 

                  
Obr. 1      Obr. 2       Obr. 3 

1. Na nit navlékneme 4x TR8 a pevně svážeme do kroužku, několikrát zauzlíme. Vznikne nám 
základní čtvereček. Projdeme s nití do vedlejší korálky TR8 – pryč od uzlu.  
Konec nitě ponecháme delší, abychom pak mohli připravit základ na připevnění zapínání. 

 
 
 

                   
Obr. 4      Obr. 5        Obr. 6 

 
2. Navlékneme 1x PR, 1x TR8, 1x PR. Jehlu provlékneme TR8, ze kterého jsme vycházeli. Vznikne 

mám první boční buňka tvořena jedním TR8, jednou PR, jedním TR8 a jednou PR. 
Práci pevně utahujeme. 

 
 
 

                    
Obr. 7       Obr. 8          Obr. 9 

 
3. Dále jehlu provlékneme následujícím TR8 a navlékneme 1x PR, 1x TR8. Provlékneme jehlu nejbližší 

PR z první vzniklé buňky a TR8 ze základního čtverečku, ze kterého nám vychází nit. 
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Obr. 10       Obr. 11           Obr. 12 

 
4. Vznikne nám další boční buďka. Jehlu opět provlékenem následujícím TR8 ze základního 

čtverečku.  Práci stále pevně utahujeme – korálky se “staví”. 
 
 

 

                
Obr. 13      Obr. 14         Obr. 15 

 
5. Navlékneme 1x PR a 1x TR8. Provlékneme jehlu nejbližší PR z druhé vzniklé buňky a TR8 ze 

základního čtverečku, ze kterého nám vychází nit. Vznikne nám třetí boční buňka. 
Práci stale pevně utahujeme. Korálky stojí, máme téměř hotový první kvádr/krychličku. 
 

 
 

                  
Obr. 16      Obr. 17                Obr. 18 

 
6. Jehlu opět provlékenem následujícím TR8 ze základního čtverečku a vytvoříme poslední čtvrtou 

buňku tak, že jehlu dale provlékneme nejbližší PR (z první zhotovené buňky) směrem nahoru a 
nabereme 1x TR8.   
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Obr. 19     Obr. 20      Obr. 21 
 

7. Jehlu provlékneme nejbližší PR z předchozí přidané buňky (směrem dolů, k základnímu čtverečku) 
a dale stejným TR8 ze základního čtverečku a ještě jednou vedlejší PR (z první zhotovené buňky) 
směrem nahoru. 
Máme zhotoven první kvádr/krychličku.  

 
 
 

                
Obr. 22     Obr. 23         Obr. 24 
 

8. Nyní vrchní čtyři korálky (TR8) z takto vzniklého kvádru spojíme – všechny provlékneme kolem 
dokola. 
Tento krok (spojení vrchních korálků) některé zručné korálkářky vynechávají, ale já bych jej 
doporučovala, protože práci pěkně zpevní a lépe se pak dále pracuje. 
 

 
 

                   
Obr. 25      Obr. 26        Obr. 27 = Obr. 4 – dál 

 
9. Projdeme ještě do TR8, kterým jsme procházeli jako prvním. Vznikne nám tak vlastně další, druhý 

základní  čtverec, na kterém budeme stavět další řadu – kvádr/krychli. 
Tu vytvoříme tak, že opakujeme kroky z obrázků 4. – 26. 
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Postup z obrázků 4. – 26. opakujeme tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované délky 
(náramek nebo náhrdelník).  
Dbáme na to, abychom  práci stále pevně utahovali. 

 
 
 

                   
Obr. 28      Obr. 29         Obr. 30 

 
10.  Po dosažení požadované délky připravíme oba konce tak, abychom mohli připevnit zapínání: 

 Vycházíme z TR8, navlékneme nové TR8 a jehlu provlékneme TR8, které je naproti TR8, ze   
kterého vychází nit. Tím se umístí nově přidané TR8 doprostřed základního čtverečku. Prošijeme 
jej ještě jednou a vrátíme se zpět do TR ze kterého jsme vycházeli (obr. 31). Můžeme tak prošít 
několikrát, ale pozor – přidaným TR8 budeme ještě protahovat spojovací kroužek. 

 
 
 

        
Obr. 31                   Obr. 32 

 
11.  Nit řádně zapošijeme, na poslední přidané TR8 připevníme spojovací kroužek a k němu zapínání. 

Stejně postupujeme na druhém konci náramku/náhrdelníku. 
 
 
Pokud zhotovujeme náramek na paměťovém drátu, tak délka náramku musí být delší než u běžně 
zapínaného náramku.  Po dosažení potřebné délky vynecháme postup dle obrázku 28. – 32., náramek 
ukončíme vytvořením vrchního základního čtverečku – obr. 26.  
Po té náramek navlékneme na paměťový drát, na který ještě navlékneme z každé strany 1x TR8 
(nahrazuje všívaný pátý TR8) a uděláme očko ketlovacími kleštěmi. 
 

 


