
Návod na vlocku „Eira“

Design: Ivona Šuchmannová

Co budete potrebovat:

ˇ

ˇ

mačkaná peříčka Rutkovský, 6ks (P)

jazýčky Rutkovský 8x2,5mm, 6ks (J8)

TOHO Round 11/0 (T11)

kuličky 3mm Rutkovský, 6ks (K3)

kulička 8mm Rutkovský, 1ks (K8)

korálkovací jehla

vlasec 0,14mm/nit Nymo/S-lon/DURAthread

nůžky
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1/ Ustřihněte si vlasec nebo 
nit přiměřené délky, cca 70-80 
cm na vločku stačí - pro lepší v 
viditelnost je v návodu použi-
ta nit kontrastní barvy. Na šití 
používám výhradně průhledný 
vlasec, vy můžete zvolit i jiné 
druhy pevných šicích materiálů. 
Střídavě 6x navlékněte P a T11 
(obr. 1). Jde použít i jiný rokajl 
velikosti 11/0, v případě ...

2/ .... Miyuki a Preciosa, které 
jsou ve směru průvleku slabší, 
je alespoň v tomto kroku nut-
né vybrat tlustší korálky. Příliš 
ploché se v tomto úvodním kroku 
nehodí, nepovedlo by se později 
vsadit centrální kuličku. 
Nit zavažte na dvojitý uzlík, neu-
tahujte však příliš! Konec nestří-
hejte, budete jej potřebovat při 
zakončení (obr.2).

3/ Korálky na niti musí být volné, 
příliš utažený kroužek by nedovo-
lil vsazení kuličky do středu. Ne-
utahovat v tomto kroku je velmi 
důležité, správné utažení poznáte 
snadno - pírka se na niti volně 
protáčejí a nestojí „prkenně“. 
Jehlu protáhněte korálky tak, aby 
nit vycházela z P před T11 (obr. 
3).

4/ Navlékněte J8 a prošijte přes 
další P (obr. 4). 
POZOR! Jde o miniaturní jazýčky 
velikosti 8x2,5 mm, běžné ja-
zýčky, které znáte jako „malé“, 
mají rozměr 10x3 mm (tyto jdou 
použít také, ale nesedí tak dobře 
a vločky nebudou tak půvabné).

5/ Přidání J8 mezi P zopakujte 
v každé mezeře, celkem 6x po 
obvodu vločky (obr. 5)

6/ Protože rokajl a jazýčky jsou 
umístěné ve stejné mezeře, 
budou se na první pohled trochu 
mezi sebou „prát“. To je ale v po-
řádku, jazýček se později utáhne 
na rubovou stranu, rokajl zůstane 
na lícní. Otočte vločku na rubovou 
stranu a jehlu s nití veďte tak, aby 
nit vycházela z J8 (obr. 6).

7/ Navlékněte 3xT11 a jehlu 
provlékněte následujícím J8 - 
nezapomeňte, že teď pracujete 
na zadní-rubové straně vločky 
(obr. 7).

8/ Rokajl přidejte stejným způ-
sobem do všech šesti mezer mezi 
J8, po ukončení řady provlékněte 
nit tak, aby vycházela z prostřed-
ního ze 3 přidaných rokajlových 
korálků T11 (obr. 8).

9/ Navlékněte 2xT11 a propích-
něte středním T11 nad následují-
cím P (obr. 9) - stále pracujete na 
rubové straně vločky.

 Postup je následující:
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10/ Po utažení se dva přida-
né rokajlové korálky umístí na 
vnitřní stranu nad jazýček (obr. 
10).

11/ Krok zopakujte v každé meze-
ře, u každého J8. Tak směrem do 
středu přibyde 6 dvojic T11, cel-
kem tedy 12 rokajlových korálků. 
Celou řadu prošijte ještě jednou 
pro zpevnění, ale neutahujte příliš 
(obr. 11).

12/ Následuje přesun na přední 
stranu vločky - prošijte jehlou 
korálky až do T11 u J8 (obr. 12).

13/ Jehlu s nití provlékněte ná-
sledujícím J8 (obr. 13).

14/ Vločku otočte a propíchněte 
jehlou přes P a T11 (obr. 14).

15/ Navlékněte 3xT11 a jehlu 
provlékněte tím samým T11, ze 
kterého nit vychází (obr. 15).

16/ Přidané rokajlové korálky 
jsou uspořádané na smyčce 
(obr. 16).

17/ Po utažení se z T11 utvoří 
malý „čtyřlístek“, který leží nad 
J8 (obr. 17).

18/ Přidání trojic rokajlových 
korálků smyčkou zopakujte nad 
každým J8 (obr. 18).
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19/ Do mezery uprostřed vločky 
vložte K8 - pokud je vše utaže-
no správně, otvor je přesný „tak 
akorát“ a kuličku pouze zasune-
te, nejspíš uslyšíte slabé lupnutí 
(obr. 19). Kuličku není nutné vší-
vat, stačí ji otočit tak, aby nebylo 
vidět průvlek. 
POZOR! Mačkané kuličky se ve-
jdou do otvoru přesně, ale ...

20/ ... některé voskovky, zejmé-
na čínské, jsou lehce zploštěné-
ho tvaru, jsou v jednom směru 
kratší. Velikost také nebývá vždy 
přesná, proto nebude každý ko-
rálek vhodný. Ze stejného důvo-
du nemusí být vhodné ohňovky 
- bude záviset od utahování a 
konkrétního korálku.

21/ Nit vychází z horního ro-
kajlového korálku čtyřlístku. 
Navlékněte K3 a jehlu provlék-
něte horním T11 následujícího 
čtyřlístku (obr. 20). Po utažení 
se K3 posunují směrem do stře-
du vločky a stahují tak jednotli-
vé čtyřlístky k sobě (obr. 21).

22/ Vložení K3 zopakujte nad 
každým P, provlékněte celou řadu 
ještě jednou a utáhněte (obr. 
22).

23/ Vločka vypadá velmi dobře i 
z rubové strany (obr. 23). Po-
kud jste s výsledkem spokojeni, 
propracujte se jehlou ke konečku 
vlasce či nitě ze začátku, zavažte, 
oba konce zašijte a ustřihněte.

24/ Varianta 1: Pokud vyne-
cháte krok z obrázku 19 a do-
prostřed nevložíte kuličku, vločka 
bude mít uprostřed místo kuličky 
otvor. Získáte tak další zajíma-
vou variantu - i bez kuličky drží 
vločka tvar velmi dobře a nede-
formuje se. (obr. 24).
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Varianta 2: Více 
zdobenou vločku 
dosáhnete zopako-
váním kroků z ob-
rázků 17 a 18, tedy 
přidáním dalších 
rokajlových čtyřlíst-
ků v každé mezeře. 
Tentokráte je nechte 
odstávat směrem 
ven, jsou ozdobným 
prvkem. Můžete 
použít rokajl stejné 
barvy, nebo zvolte 
barvu kontrastní, 
výsledek bude po-
každé trochu jiný.

3

Více na www.rutkovsky.com/patterns


