
Brož z filcu a korálků 
 
Výroba brože je opravdu jednoduchá. Správné korálkařky si vystačí jen s jehlou a nití, 
my si trošku pomůžeme tavnou pistolí, ale nebudeme to nikde říkat ;-) 
Budete potřebovat pár věcí (po kliknutí si můžete vybrat z naší nabídky): 
Rokajlové korálky libovolné velikosti 
Broušenou rivolku vel. 12 mm 
Kytičku z plsti 
Kousek tenčí plsti ve stejné barvě 
Korálkovou jehlu a nit 
Brožový můstek 
Malé ostré nůžky 
Tavnou pistoli nebo husté transparentní lepidlo 
  

 
Odměříme si cca 60 cm nitě. Tu navlékneme do jehly, ale uzlík uděláme jen ne jednom 
konci. Ten bez uzlíku necháme trochu kratší- bude se nám lépe pracovat, protože nit 
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nebude moc dlouhá= nebude se zamotávat. Korálek pak bude přišitý pouze jedním 
vláknem, takže dírku budeme moci protáhnout i vícekrát. Korálkové nitě jsou velmi 
pevné a jen tak se neroztrhnou. Jehly na korálky jsou tenké a snadno prošijí i nejmenší 
korálky. Na ty úplně mrňavé (velikost 15) doporučujeme jehlu "big eye". 
Na této broži vypadají úžasně rokajlové korálky se stříbrným nebo zlatým průtahem- 
jsou krásně třpytivé. Použít můžete jednu i více barev, v tomto návodu jsou použity 
zlatá a růžová. 
Výseky z filcu mají krásné pevné okraje a jsou cca 3 mm silné, takže si zachovají svůj 
krásný tvar. 
Skleněnou broušenou rivolku si na špičce (pouze na špičce!) malinko potřete lepidlem 
nebo tavnou pistolí a přilepte pokud možno doprostřed. Aby nám rivolka už napořád 
držela tam kde má, obšijeme ji korálky a tak ji krásně zafixujeme. Můžete samozřejmě 
začít obšívat rovnou i bez lepidla. 
Jehlu píchneme zespodu u okraje rivolky a navlékneme první dva korálky. 

 
Jehlu píchneme zpět hned za druhý korálek. Z rubu na líc ji vedeme mezi korálky. 
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Steh dokončíme prošitím druhého korálku. 



 
A utáhneme. 



 
Další stehy děláme úplně stejně, až objedeme rivolku kolem dokola. Korálky přišíváme 
po dvou, poslední může být jeden, jak nám to vyjde. 



 
Obšijeme celou rivolku dokola. Při klasickém obšívání tzv. peyot stehem (korálek vedle 
korálku) je dobré mít sudý počet korálků, pro způsob v tomto návodu je nejlepší mít 
počet dělitelný 3 (ideálně 24 nebo 27). 



 
Po přišití posledního korálku protáhneme nit tím prvním. Navlečeme 3 růžové korálky. 
Přeskočíme jeden zlatý a další dva zlaté provlékneme. 



 
Opět obšijeme kolem dokola. Už teď to vypadá hezky, že? 
Nit protáhneme do prostředního růžového korálku z první trojice. 



 
Navlékneme dva zlaté korálky a spojíme prostřední růžové korálky. Zde už je vhodné 
utahovat. 



 
Opět pokračujeme kolem dokola. Po celou dobu utahujeme. Pokud se nám to ještě 
nezdá dost utažené kolem rivolky (malinko to odstává), můžeme zlaté korálky ještě 
jednou provléci a spojit je do pevného kruhu. 
Uděláme uzlík a jehlu vedeme skrz korálky až do první řady k filcu. 



 



 
Nit vedeme spodem do prvního okvětního lístku a začneme přišívat korálky. 



 



 



 
Doporučuji postupovat po obvodu, nebudete muset skákat jehlou sem a tam. Barvičky 
střídáme dle libosti. Tak ozdobíme všechny lístky. Na konec nit zapošijeme a uděláme 
několik uzlíků. 



 



 
Pohled do zákulisí... 



 
Blížíme se do finále. Je třeba ještě připevnit brožový můstek a začistit zadní stranu, aby 
byla taky krásná. 
Nejprve si vyměřte, kde na spodním filcu bude brožové zapínání. To pořádně přišijte 
nebo přilepte. 



 



 
A teď opatrně přilepíme kytičku i spodní část filcu s můstkem. Pokud bychom nejprve 
lepili a až poté chtěli můstek přišít, tak to nepůjde kvůli tvrdé vrstvě lepidla! Toto je 
přesně ta část, kdy se zkušené korálkařky nebudou dívat. Ty totiž oba díly krásně a 
úhledně sešijí :) 
Lepidla nebo taveniny stačí velmi maličko, filc krásně drží a pozor aby lepidlo 
neprosáklo a neudělalo fleky. Poroto se mi tavná pistole zdá vhodnější. Začneme od 
středu a pokračujeme jednotlivými lístky. Rozetřeme maličkou vrstvu lepidla až úplně na 
kraj a pořádně zmáčkneme. 
Až to zaschne (ztuhne), opatrně odstřihneme přebytečný filc i lepidlo nůžkami. Nakonec 
můžeme začistit zapalovačem- POZOR, stačí velmi jemně opálit trčící vlákna, ne to 
ožehnout k smrti! 



 



 
A je hotovo! 



 



 



 
Závěr- Použít můžete jakýkoli tvar výseků i barvu korálků. Všechny výrobky budou 
kouzelné! A pokud je zabalíte do nádherné dárkové krabičky, máte dárek za pár kaček 
;-) 
Tak se do toho pusťte a nezapomeňte se pochlubit na našem facebooku nebo na 
instagramu s označením #tvorboshop. 
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