Caithlyn karkötő
(Kisjuhász Zoltán – Gyöngysziget)
Hozzávalók (csuklóméret függvényében):
Wibeduo (30db) (A)
Candy - 8mm (32db) (B)
Zoliduo (28-28db jobb és bal) (C)
Superduo (13db) (D)
A minta elkészíthető karperecnek és karkötőnek is. Karperec készítésekor a
mennyiségek természetesen változnak, az itt szereplő mennyiségek karkötőre
vonatkoznak. Karkötő készítésekor vegyük figyelembe a szerelékek hosszát
is.
Mivel kétlyukú gyöngyökkel dolgozunk ajánlott, hogy előre ellenőrizzük,
hogy minden lyuk átjárható-e.
Szintén figyeljünk és közben is ellenőrizzük, hogy jó irányban, jó oldalukkal
felénk állnak-e a gyöngyök.
A leírás a karkötő készítésére vonatkozik. Karperec esetén a megfelelő
módosításokkal fűzzünk.

1. lépés
Vegyünk fel (B) és (A) gyöngyöket ügyelve arra, hogy mindkét gyöngy domború
oldala nézzen felénk és a gyöngyök „ugyanazon” lyukaiba fűzzük a szálat.
Karkötőnél (B)-vel kezdjünk és végezzük, majd (B) túloldali lyukába átmenve a
túloldalon is ismételjük meg (tükrözve) a lépés elejét, vagyis a (B)-ket kössük
össze (A)-kkal. (Karperec esetén zárjuk be a „kört” és haladjunk tovább 3-4
egységgel és ott váltsunk a túloldalra.) Az utolsó (B)-nél újra váltsunk oldalt és
menjünk végig újra a kiindulási oldalon.

2. lépés
Az utolsó (A)-hoz érve váltsunk annak szabad lyukába. Itt vegyünk fel (C)
gyöngyöket a képen látható módon (ügyelve arra, hogy a domború oldaluk
„kifelé” nézzen). (PIROS NYÍL)

3. lépés
Az utolsó (A) gyöngy után vegyünk fel plusz egy (B) gyöngyöt (aki szeretne,
befűzhet egy 11/0-es kását a két gyöngy közé), majd a (B) gyöngy túloldalán
menjünk be az (A) gyöngy szabad lyukába és „tükrözzük” az előbbieket. A sor
végén itt is fűzzünk be (B)-t majd a képen látható módon (FEKETE NYÍL) a (C)
gyöngy szabad lyukához vezetjük a szálat és összekötjük váltakozva (B) és (D)
gyöngyökkel.

A végére korábban befűzött (B) szabad lyukát használva visszafordulunk és
összekötjük a szabadon álló gyöngyöket, majd a tartás kedvéért még párszor
végigmegyünk a gyöngyökön.
Az első lépés kezdő és végső (B) gyöngyét használva (pl. 10 x 11/0 kásagyöngyöt
a (B) gyöngy két lyuka közé fűzve) tudunk szerelőkarikát és/vagy kapcsot
hozzáadni.

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 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!

