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ZELENÝ STONEK
Ušijte dutinku herringbone dlouhou cca 90 cm:

Navlečte čtyři korálky světle zelené barvy 11/0 a oba 
konce vlasce zauzlujte. Vytvoří se čtvereček (obr. 1). 
Konec vlasce nechte delší, abyste pak mohla na konec 
dutinky přišít poupátka a lístek. Jehlu protáhněte hor-
ními dvěma korálky a navlečte dva korálky a vlasec 
provlečte dvěma korálky základního čtverečku (obr. 2). 
Dále protáhněte vlasec dvěma nově přidanými korálky 
(obr. 3). Navlečte opět dva korálky světlezelené barvy 
a provlečte vlasec dvěma krajními korálky (obr. 4). 
Tento postup opakujte ještě dvakrát, ale s tmavě zele-
nými korálky. Výsledek vidíte na obr. 5. Vlasec veďte 
skrz krajní dva korálky, poté vlasec protáhněte prvními 
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dvěma korálky (obr. 6). Abyste dutinku uzavřela, musíte 
ještě jednou provléci nit dvojicí korálků (obr. 7).
Nyní máte připravený základ pro dutinku, kterou budete 
prodlužovat do potřebné délky tímto způsobem:
Navlečte dva tmavě zelené korálky a následně pro-
vlečte vlasec dvěma korálky hned vedle (obr. 8). Vlasec 
bude vycházet na spodní straně dutinky. Dále provlečte 
nit dvěma vedlejšími korálky zespoda nahoru (obr. 9). 
Dále zopakujte postup ještě jednou z obrázku 8 a 9. 
Poté navlečte korálky světle zelené barvy, zopakujte 
postup na obrázku 8 a zespoda nahoru provlečte třemi 
korálky (obr. 10). Kroucení dutinky dosáhnete tak, že při 
protahování vzhůru budete vlasec protahovat jen jedním 
horním korálkem (obr. 11). Řadu dutinky ukončete prota-
žením dvou korálků (obr. 12).
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MATERIÁL A POMŮCKY
40 g rokajlu světle zelené barvy, velikost 11/0 • 
20 g rokajlu tmavě zelené barvy, velikost 11/0 
• 10 g toho-rokajlu hexagon 11/0 • 40 g rokajlu 
růžové barvy 9/0 • 6 ks mačkaných korálků ve 
tvaru zvonečků bílé barvy • vlasec 0,165 mm • 
nůžky • jehla
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RŮŽOVÁ POUPÁTKA
Navlékněte dva korálky růžové barvy o velikosti 9/0 
a vlasec zauzlujte a provlékněte jedním korálkem (obr. 
13). Dále pokračujte druhou řadou lístečku (obr. 14). 
Nejprve navlékněte dva růžové korálky a vlasec protáh-
něte pod vlascem předešlé řady (obr. 15) a poté růžo-
vým korálkem, který jste navlékla jako druhý (obr. 16). 
Dále pokračujte stejným způsobem, jen navlékejte již jen 
jeden korálek a protahujte tak, jak je vidět na obrázku 
15 a 16.
Po dokončení jednoho lístečku projeďte vlascem od 
špičky na začátek lístečku a začněte připojovat druhý 
(obr. 14).
Třetím lístkem uzavřete květinu. Šijte jej tak, že spojíte lís-
tečky do kroužku. První řada lístečku – spojte dva krajní 
korálky spodní řady již hotových lístečků (obr. 17) a dále 
došijte podle návodu na obr. 14.

ZELENÁ SPODNÍ ČÁST KVĚTU
Šijte podle obr. 18 světlými zelenými korálky o velikosti 
11/0.

ZELENÉ LÍSTKY
Šijte rokajlovými toho–korálky hexagon 11/0 ve světle 
zelené barvě jako dutinku. Šijte je peyotovým stehem. 
Začněte uprostřed lístečku a šijte nejprve jednu stranu, 
potom druhou.
Doprostřed vlasce navlékněte tmavě zelený rokajlový 
korálek o velikosti 11/0 a z každé strany navlékněte po 
jednom světlezeleném hexagonu 11/0. A pak na oba 
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vlasce jeden hexagon a takto pokračujte do té délky, 
jak chcete mít lísteček velký (obr. 19).
Šijte nejprve polovinu lístečku. Navlékněte zelený he-
xagon a jehlu protáhněte v řadě vystouplým korálkem. 
Vždy navlékněte jeden korálek a dalším protahujte (obr. 
20), ne až do konce řady, až se dostanete k poslední 
mezeře, práci obráťte, na vlasec navlékněte tmavě zele-
ný korálek 11/0 a jeden zelený hexagon 11/0 a protáh-
něte prvním vystouplým hexagonem (obr. 21).
Takto pokračujte a poslední řadu ušijte jen tmavě zele-
nými korálky. Druhou stranu ušijte stejně. Celý lísteček 
vidíte na obr. 22. Ušijte dva lístečky.

DOKONČENÍ – Na spodní část poupátek přišijte zelené 
spodní části květu a přišijte z každé strany dutinky tři 
květy. Na vlasec, který jste si nechala na začátku dutin-
ky navlékněte květ, dále pět růžových rokajlových korál-
ků, jeden bílý mačkaný korálek ve tvaru zvonečku a ješ-
tě jeden rokajlový růžový korálek a vráťte se jehlou zpět 
do mačkaného korálku. Takto protáhněte ještě mini-
málně dvakrát, aby květ na dutince dobře držel. Trochu 
výš přišijte další květ. Nad ně na každou stranu přišijte 
jeden zelený lístek. Nakonec ušijte ze světle zelených 
toho-hexagonů pásek, kterým svažte oba konce dutinky 
– můžete ho po náhrdelníku volně posouvat. Navlékně-
te 12 korálků a peyotovým stehem (steh je stejný jako 
u lístečku, ušijte obdélníček, takže každou řadu šijete do 
konce) ušijte pásek tak dlouhý, aby se dal obtočit kolem 
obou konců dutinky, jak to vidíte u náhrdelníku, a prou-
žek kolem dutinek obtočte a sešijte.
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