
Samos Petals Medál
(Kisjuhász Zoltán – Gyöngysziget)

Hozzávalók :  
Samos® par Puca® gyöngy (6db)
Arcos® par Puca® gyöngy (12db)

Pellet gyöngy (6db)
Superduo gyöngy (6db)

Tulip petal gyöngy(6x8mm) (6db)
Miyuki kásagyöngy – 8/0
Miyuki kásagyöngy – 11/0
Miyuki kásagyöngy – 15/0

Miyuki fél Tila gyöngy (6db)
Cseh préselt golyó (3mm) (18db)

Swarovski Rivoli (12mm) 

1. lépés
Vegyünk fel 6 x Samos + 11/0 kását.



2. lépés
A Samosok szabad lyukait kössük össze Pellet gyöngyökkel.

3. lépés
A Pellet gyöngyöket kössük össze (a Samos gyöngyök alatt haladva) 15/0 + fél 
Tila + 15/0 -el.



4. lépés
Tegyük helyére a Rivolit (ami pont bepasszol a Pellet gyöngyök pereme alá) és 
húzzuk össze kásagyöngyökkel a fél Tilák szabad lyukait. (Én 15/0+11/0+15/0-t 
használtam, de 2 x 11/0 vagy 3 x 15/0 is elég lehet, attól függően, hogy ki milyen 
feszesen fűz). 

5. lépés
A Pelleteket kössük össze 8/0 + Superduo + 8/0 gyöngyökkel.



6. lépés
A Superduok közé fűzzünk Arcos + Tulip Petal + Arcos gyöngyöket (a Petal a 
medál hátoldala felé görbüljön ez a következő képen jól látszik) (FEKETE kör), 
majd az Arcosok középső lyukait kössük össze 11/0 + 3mm + 11/0, illetve 3mm-es
gyöngyökkel (PIROS kör) a képen látható módon.

7. lépés
Az (egymás felé néző) Arcosok szabad lyukait kössük össze 3mm-es golyókkal, 
a másik oldalukon pedig vegyünk fel 3 x 15/0-t és kössük össze a 3mm-es 
golyóval az előző lépésből.



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!
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