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 Úvod
Přemýšlela jsem, co korálkářkám nabíd-
nout dál, základy stehů znají, všech- 
no umí, má smysl přinést něco dalšího? 
A vlastně co?

Inspirovala mě tvořivá kamarádka Petra 
Nemravová. Hodně z vás zná ji i její úžas-
né fimotvoření. Její válečková knížka 
byla pro mě zdrojem nápadu jak na roz-
sah knížky, tak i tvoření…

Válečky, válečky, válečky, tahle knížka bu- 
de plná válečků – malých, velkých, krát-
kých, dlouhých, šitých různými stehy…

Budeme si zase hrát s barvami, korálky, komponenty, procvičíme si různé 
stehy.

Stejně jako v minulých knížkách, všechny potřeby, korálky, komponenty, 
jsem nakoupila v českých kamenných nebo internetových korálkových 
obchodech.

Největší dík za knížku patří tedy Petře Nemravce, fotografovi Vláďovi, grafi-
kovi Radkovi a paní redaktorce Minářové, která mě k dalšímu psaní knížky 
postrčila. Stejně tak děkuju své rodině a všem kamarádkám korálkářkám, 
které mi při psaní držely palce.

Nejvíc práce mi dalo vymyslet, jak vlastně ty válečky třídit, čím začít, jaký bude 
systém. Nakonec jsem přišla na to, že vlastně nic vymýšlet nemusím – řadit je 
budu tak, jak jsem to dělala v minulých knížkách – podle stehů. Nebudu se 
již věnovat naprostým základům – kotvicímu korálku, vzorníku jednotlivých 
stehů a základním pokynům, to vše je v minulých knížkách, takže pokud je 
ještě doma nemáte, je nevyšší čas to napravit.

Takže si připravte korálky, vlasce, nymo, jehly, komponenty – začínáme…
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 Náhrdelník pro mořskou vílu
Válečky šité peyote stehem jsou velmi jednoduché a zvládne je i naprostá 
korálková začátečnice. Nejlepší je použít rokajl miyuki delica, který se do vzoru 
krásně skládá.

Válečky budete šít ze sudého počtu korálků, nic jednoduššího už snad ani 
neexistuje...

Potřeby: 

Rokajl miyuki delica 10/0 Transp. Aqua 

Rokajl miyuki delica 10/0 Matt Opaque Turquoise

Rokajl miyuki delica 10/0 Matt Opaque Cream

Skleněné recy rondelky tmavomodré průměr cca 8 mm – 16 ks

Skleněné recy rondelky tyrkysové průměr cca 8 mm – 16 ks

Skleněné recy kuličky bílé matované průměr cca 6 mm – 8 ks

Kovové dělící ozdobné kroužky – 10 ks

Skleněný velký recy korálek zelenomodrý průměr cca 1,5 cm – 1 ks

Bleděmodrá voskovaná šňůrka cca 1 m

Plochá koncovka na kůži v barvě stříbra – 2 ks

Spojovací díly – osmičky – v barvě stříbra – 2 ks

Zapínání – karabina v barvě stříbra – 1 ks

Vlasec 0,13 mm, jehla

1. Navlékněte na vlasec 3 rokajly miyuki delica 10/0 Transp. Aqua, 2 rokajly 
miyuki delica 10/0 Matt Opaque Cream, 2 rokajly miyuki delica 10/0 Matt Opaque 
Turquoise a opět 3 rokajly miyuki delica 10/0 Transp. Aqua, navlečeno máte tedy 
celkem 10 rokajlů. Šijte do výše osmi řad podle obrázku na straně 7 nahoře.
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2. Konce válečku nyní sešijte k sobě jako zip – a je hotovo. Ušijte 8 válečků. 

3. Ustřihněte 2 kusy bleděmodré bavlněné šňůrky a na jednom konci 
udělejte asi 10 cm od začátku uzlík. Postupně navlékejte matovanou bílou 
kuličku, recy rondelku tyrkysovou, ozdobný kovový kroužek, recy rondelku 
tmavomodrou, šitý váleček, recy rondelku tmavomodrou, ozdobný kovo-
vý kroužek, recy rondelku tyrkysovou. Opakujete 4×, poté navlékněte 
2 ozdobné kovové kroužky a velký zelenomodrý recy korálek. Tím máte 
hotovou polovinu náhrdelníku, druhou stranu navlékejte zrcadlově 
a ukončete uzlíkem. Pozor jen při navlékání šitých válečků, aby byly barevně 
řazeny stejně vzhledem k tyrkysovým a smetanovým proužkům v korálku.

7



8

4. Zastřihněte všechny konce bavlněné šňůrky tak, aby byly stejně dlouhé 
a náhrdelník byl symetrický. Dvojice šňůrek scvakněte do koncovky na kůži, 
přidejte spojovací díl – osmičku a karabinu.
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Ketlovaný náramek s válečky a spojovacími komponenty
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 Tak trochu Afrika…
Před časem jsem v jednom internetovém obchůdku objevila zajímavé keramické 
korálky. Aniž jsem tušila, k čemu je použiji, jsem je prostě musela mít. Ležely 
v krabici asi rok a já pořád nevěděla, co s nimi, žádný nápad mi nepřipadal 
dost dobrý.

Až přišla tahle knížka a ten správný nápad byl na světě – zkombinuji korálky 
s šitými válečky a krásnými hand made africkými recy korálky…

Potřeby: 

Rokajl miyuki delica 10/0 Matt Opaque Turquoise

Rokajl miyuiki delica 10/0 S/L Lt.Yell Albstr.Dyed 

Rokajl TOHO TB-01 Silver-Lined Teal („bugles“ korálky – česky se jim říká 
také „čípky“)

Rokajl TOHO TR – 15-44 Opaque Sour Apple

Kropenaté tyrkysové keramické korálky s dvěma dírkami délka cca 5 cm – 2 ks

Skleněné recy rondelky v barvě topazu průměr cca 8 mm – 7 ks

Skleněné recy kuličky bíložluté průměr cca 1 cm – 4 ks

Skleněné recy kuličky světlezelené průměr cca 6 mm – 44 ks 

Skleněné recy kuličky světležluté průměr cca 6 mm – 44 ks 

Kovové starozlaté kuličky průměr cca 1,5 cm – 2 ks

Žlutozelená voskovaná šňůrka průměr cca 1 mm – cca 1 m

Ploché koncovky na kůži v barvě starozlato – 2 ks

Spojovací kroužky v barvě starozlato – 2 ks

Karabina v barvě starozlato – 1 ks

Vlasec 0,13 mm, jehla

Šité válečky jsou vlastně tři válečky na sobě s rozdílnou délkou, čímž vytvářejí 
velmi zajímavý vrstvený efekt. Válečky jsou šité peyote stehem, tentokrát však 
s lichým počtem korálků.
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1. Nejprve ušijte vnitřní tyrkysový váleček z devíti rokajlů miyuki delica  10/0 
Matt Opaque Turquoise. Celkem šijte 7 řad, tedy nad sebou bude vždy sedm 
korálků. Spojte do válečku obdobně jako v předchozím projektu. 

2. Nyní ušijte prostřední váleček ze sedmi rokajlů miyuiki delica 10/0 S/L 
Lt.Yell Albstr.Dyed, tentokrát 13 řad. Položte tento, zatím nesešitý díl, na již 
ušitý tyrkysový váleček tak, aby po obou stranách vyčnívala jedna tyrkysová 
řada. Tento prostřední váleček musí pevně obepínat vnitřní tyrkysový váleček 
tak, aby z něj nesklouzával. Nyní prostřední váleček pevně jako zip sešijte. 
Pokud budete mít pocit, že se válečky po sobě pohybují a prostřední váleček 
nesedí na vnitřním pevně, několika neznatelnými stehy oba válečky sešijte.

3. Nyní ušijte horní váleček z rokajlu TOHO TB-01 Silver-Lined Teal a rokajlu 
TOHO TR – 15-44 Opaque Sour Apple. Navlékněte 1 rokajl TOHO TR – 15-44 
Opaque Sour Apple, 1 rokajl TOHO TB-01 Silver-Lined Teal a ještě 1 rokajl 
TOHO TR – 15-44 Opaque Sour Apple. Tím je dána šířka válečku. Šijte podle 
nákresu 24 řad, položte ušitý pásek na prostřední váleček tak, aby po obou 
stranách vyčnívaly dvě řady prostředního válečku, a zipově sešijte. V případě 
potřeby opět několika stehy přišijte k prostřednímu válečku.

4. Ušijte pět vrstvených válečků.

5. Ustřihněte 2 kusy voskované šňůrky 
o délce cca 50 cm každý. Nemusí být oba 
kusy zcela přesně stejné, po navlečení korálků 
bude potřeba délku upravit a šňůrky srovnat 
a zastřihnout.

6. Na jedné šňůrce si udělejte nepříliš pevný 
uzlík (příliš jej neutahujte, nakonec jej budete 
rozvazovat, pokud byste jej příliš utáhly, mů-
žete ho odstřihnout) a navlékněte střídavě 
11 světlezelených recy korálků a 11 světležlutých 
recy korálků. Stejně navlékněte druhou šňůrku.

11
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7. Nyní budete navlékat korálky na obě šňůrky najednou – 1 skleněnou recy 
kuličku bíložlutou, 1 kovovou starozlatou kuličku a ještě 1 skleněnou recy 
kuličku bíložlutou.

8. Teď opět šňůrky rozdělte a navlékněte keramický korálek se dvěma dír-
kami, každou šňůrku provlékněte jednou dírkou. Korálek navlékněte z užšího 
konce.

9. Na šňůrku vycházející z horní dírky navlékněte 1 recy rondelku v barvě 
topazu,1 vrstvený korálek, 1 recy rondelku,1 vrstvený korálek a zakončete 
1 recy rondelkou. Na šňůrku vycházející ze spodní dírky navlékněte obdobně 
střídavě 4 recy rondelky a 3 vrstvené korálky.

12
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10. Nyní navlékněte opět keramický korálek a pokračujte v navlékání 
korálků zrcadlově k první polovině náhrdelníku.

 

11. Obě šňůrky na každé straně náhrdelníku opatrně zacvakněte plochými 
kleštěmi do ploché koncovky. K jejímu očku připevněte na obou stranách 
náhrdelníku spojovací kroužky a na jeden z nich karabinu.
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Asymetrické vrstvené korálky s vinutkami a heishi rondelkami

+
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 Korálovka
Nedávno jsem v prodejně potřeb pro zvířata viděla krásného hada – korálovku. 
Ozvala se ve mně moje korálkářská duše – no, to by byl parádní herringbone 
náhrdelník, dlouhatánský váleček jak vyšitý, tedy vlastně ukorálkovaný…

Potřeby: 

Rokajl Preciosa oranžový se stříbrným průtahem vel. 11

Rokajl TOHO TR-11-49F Opaque Frosted Jet

Rokajl TOHO TH -11-51 Opaque Lt. Beige

Smetanové voskovky průměr 4 mm – 8 ks

Oranžové broušené plastové voskovky průměr 5 mm – 16 ks

Oranžové broušené plastové voskovky průměr 7 mm – 4 ks

Ozdobné kaplíky v barvě staroměď – 2 ks

Očkové jehly v barvě staroměď délka 5 cm – 2 ks

Spojovací kroužky v barvě staroměď – 2 ks

Karabina v barvě staroměď – 1 ks

Vlasec 0,13 mm, jehla

1. Šijte herringbone stehem z 8 rokajlů dutinku podle vzoru – 12 řad 
oranžovým rokajlem Preciosa, 3 řady rokajlem TOHO TR-11-49F Opaque 
Frosted Jet, 5 řad rokajlem TOHO TH -11-51 Opaque Lt. Beige a opět řady 
rokajlem TOHO TR-11-49F Opaque Frosted Jet. Tento vzor opakujte do 
délky cca 21 cm, zakončete třemi řadami rokajlu TOHO TR-11-49F Opaque 
Frosted Jet.
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2. Nyní nad každou dvojicí rokajlů navlékněte 1 smetanovou voskovku, jak 
vidíte v nákresu – ten je pro přehlednost rozložen do plochy.    

3. Nyní budete šít stehem right angle (RAW). Nad každou smetanovou 
voskovku přišívejte oranžové ohňovky vel. 5 mm.     

4. V další řadě šijte stejně, oranžovými ohňovkami vel. 7 mm a oranžo-
vými ohňovkami vel. 5 mm tak, aby po stranách byly ohňovky vel. 7 mm 
a v horní řadě ohňovky 5 mm.          

17
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5. V závěrečné řadě šijte oranžovými ohňovkami vel. 5 mm a smetanovými 
voskovkami tak, aby po stranách byly ohňovky vel. 5 mm a v horní řadě 
smetanové voskovky.  

6. Nad tímto centrálním motivem opět šijte korálovkovou dutinku, barvy 
řaďte zrcadlově k první části. Napojení rokajlů vidíte na schématu. Rokajly 
v úvodních řadách dobře stahujte k sobě, aby mezi rokajly nezůstávaly mezery. 
Ušijte do stejné délky, jako v první části.   

18



19

7. Nyní ještě dozdobíte centrální část. Vlasec protáhněte mezi voskovky na 
jedné straně a mezi každou všijte 1 rokajl TOHO TR-11-49F Opaque Frosted 
Jet. Obdobně všijte rokajl mezi ohňovky a voskovky v každé vodorovné řadě 
(centrální motiv je na výšku).

8. Mezi ohňovky postavené na výšku všijte síťku z rokajlů TOHO TR-11-
49F Opaque Frosted Jet. Veďte vlasec do černého rokajlu TOHO TR-11-49F 
Opaque Frosted Jet v druhé řadě zespoda, navlékněte 7 rokajlů TOHO TR-
11-49F Opaque Frosted Jet a všijte do protilehlého rokajlu TOHO TR-11-49F 
Opaque Frosted Jet ve spodní řadě. Opět navlékněte 7 rokajlů TOHO TR-11-
49F Opaque Frosted Jet a všijte do protilehlého rokajlu.
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9. Vlasec protáhněte skrz voskovku do vedlejšího rokajlu a opět ušijte oblouček 
ze 7 rokajlů TOHO TR-11-49F Opaque Frosted Jet. Zpět navlékněte jen 3 rokajly 
TOHO TR-11-49F Opaque Frosted Jet, protáhněte prostředním rokajlem z již 
ušitého obloučku a opět navlékněte 3 rokajly TOHO TR-11-49F Opaque Frosted 
Jet a všijte do rokajlu v horní řadě. Opakujte po celé řadě i ve dvou dalších řadách 
nad sebou. V prostřední řadě šijte 9 rokajlů TOHO TR-11-49F Opaque Frosted Jet 
namísto sedmi v krajních řadách – v prostřední řadě jsou větší voskovky.   

10. Náhrdelník je téměř hotový, nyní jen připevníme zapínání. Vidíte, 
že konec dutinky je otevřený. Nad každou dvojicí rokajlů přišijte jeden 
rokajl – nezáleží na tom, které barvy, konec šňůry bude schovaný v kaplíku 
a koncové rokajly nebudou vidět. Tyto čtyři rokajly stáhněte pevně k sobě, 
několikrát prošijte dokola pro pevné spojení. K těmto rokajlům přišijte 
pevně očkovou jehlu.

11. Na očkovou jehlu navlékněte kaplík a pevně jej přetáhněte přes konec 
dutinky tak, aby koncové rokajly zajely dovnitř kaplíku. Na očkovou jehlu 
ještě navlékněte 1 voskovku vel. 5 mm a udělejte očko. Stejně postupujte na 
na druhé straně dutinky. Na konce připevněte spojovací kroužky a na jeden 
z nich ještě připevněte karabinu.

20


