
Sylko Karkötő
(Kisjuhász Zoltán – Gyöngysziget)

Hozzávalók (csuklóméretenként különbözik - én ennyit használtam):  

Silky® gyöngy - 6mm (32db)
Ginko® gyöngy (18db vagy 32db)

Czech Mates® kétlyukú kaboson gyöngy (7mm) (18db vagy 32db)
Miyuki® kásagyöngy - 11/0

Swarovski® Bicone vagy más 4mm-es gyöngy (32db)
Damil (0,20mm) és Miyuki® tű 

Kapocs és Szerelőkarikák

A karkötőt több technikával is lehet fűzni. Felvehetünk a damil 2 végére egy-egy
tűt és a karkötő közepétől haladunk „kifele” szimmetrikusan, vagy a karkötő egyik
szélétől haladunk a másik fele.

A minta bemutatja az alapötlet 2 megvalósítási lehetőségét. Az egyikben a Ginko
gyöngyök kerülnek középre, a másikban a kétlyukú kabosonok. A 2 tűs verziót
mutatom be mindkét gyöngyvariációval.



1. lépés

A karkötőt 2  tűvel fűzzük. Ezeket a damil 2 végére fűzzük be. Felveszünk egy 
2lyukú kabosont (a két tűvel a két lyukon átmegyünk) majd felváltva veszünk fel 
Silky és kaboson gyöngyöket. Az utolsó kabosonnál visszakanyarodunk mindkét 
szállal az ellentétes lyukakba és a másik oldalon is végigmegyünk. 

2. lépés

(A továbbiakban 2 damilt fogok írni, de ez természetesen a damilunk két végére
vonatkozik.)  Mindkét  damillal  visszakanyarodunk  az  utolsó  Silky-nél  és
felveszünk 11/0 kásagyöngyöt és Ginko gyöngyöt.



3. lépés

Az utolsó Ginko gyöngy után a Silky gyöngynél a képen látható módon 
forduljunk vissza, majd a kabosonon és a Silky-n áthaladva ismét forduljunk 
vissza, át a 11/0 kásán és a Ginkón. A Ginko szabad lyukán áthaladva vegyünk fel 
egy 11/0-es kásagyöngyöt és egy 4mm-es Swarovski Bicone-t (vagy más 4mm-es 
gyöngyöt) és kössük össze a következő Ginkóval. Ismételjük meg a sor végéig.
Adjunk a végekhez kásagyöngyöket / szerelőkarikákat / (mágnes)kapcsot.

És így néz ki az alternatív gyöngyökkel. (Először a piros majd a kék lépések.)





Címünk: Gyöngysziget üzlet 

1066 Budapest, Jókai utca 5.

(kattintson ide a térképért) Telefon: +36-1-9510251

e-mail: info@gyongysziget.hu

webshop: https://gyongysziget.hu/

Az itt található minta Kisjuhász Zoltán / Gyöngyösláda Bt. szellemi tulajdonát képezik és egyéni
felhasználásra készült. A minta kereskedelmi felhasználása és bármilyen formában történő

értékesítése nem megengedett. Tanfolyamon csak az alkotó beleegyezésével tanítható.

Az elkészült ékszerek publikálása esetén kérjük az alkotó és az ékszer nevének, illetve a minta
forrásának feltüntetését!

Köszönjük és mindenkinek jó fűzést kívánunk!
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