
Firefly Karkötő
(Gyurcsák Orsolya – Gyöngysziget)

Hozzávalók (csuklóméretenként különbözik - én ennyit használtam):  
Minos® par Puca® gyöngy (24db)
Kos® par Puca® gyöngy (68db)

Amos® par Puca® gyöngy (34db)
Miyuki kásagyöngy – 15/0
Kapocs és Szerelőkarikák

1. lépés

A karkötőt 2  tűvel fűzzük. Ezeket a damil 2 végére fűzzük be. Felveszünk 4db 
Minos gyöngyöt az egyik tűvel és az elsőn ellentétes irányból átmegyünk a másik 
tűvel.



2. lépés

(A továbbiakban 2 damilt fogok írni, de ez természetesen a damilunk két végére
vonatkozik.) Mindkét damilra felveszünk egy Kos, egy Amos, majd újra egy Kos
gyöngyöt a képen látható módon.

3. lépés

A két damilszálat egy új Minoson átvezetve keresztezzük, majd a 2-3. lépést 
ismételjük, míg elérjük a karkötő hosszát.



4. lépés

Az utolsó Minoson történt keresztezés után mindkét szálra felveszünk egy-egy 
Minos-t, majd egy 4. Minos-on keresztezzük a damilokat.
(Ezt követően felveszünk 9 db 15/0 kásagyöngyöt és mindkét szállal keresztben 
átmegyünk rajtuk – ezt a lépést a végére is hagyhatjuk, amikor a kapcsot 
szeretnénk rögzíteni. Az utolsó nagy kép illusztrálja ezt a lépést.)

5. lépés

Újra átmegyünk minkét tűvel az utolsó Minoson és a mellette lévő Minos(ok)ból 
visszajutunk  a első Kos gyöngy(ök) szélső, eddig nem használt lyukába. Az 
összes Kos és Amos gyöngyöt összekötjük a szélső lyukaknál.



6. lépés

Miután végig összekötöttük a gyöngyöket a másik végén lévő Minos gyöngyökön 
keresztül haladunk, majd felveszünk itt is 9 db 15/0 gyöngyöt és itt is elkészítjük a
kapocshoz szükséges hurkot, majd szerelőkarikák segítségével felszereljük a 
kapcsot a karkötőre.

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 taláható minta Gyurcsák Orsolya / 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!

https://gyongysziget.hu/
mailto:info@gyongysziget.hu
https://maps.google.hu/maps?q=Gy%C3%B6ngysziget,+Budapest,+J%C3%B3kai+utca&hl=hu&ie=UTF8&ll=47.506621,19.060528&spn=0.008219,0.021136&sll=47.481213,19.130303&sspn=0.26312,0.676346&oq=gy%C3%B6ngyszi&hq=Gy%C3%B6ngysziget,&hnear=Budapest,+J%C3%B3kai+utca&t=m&z=16&iwloc=A

