Tarthi Brienne bogyó
minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye

Anyagszükséglet:
- 14mm Swarovski rivoli - 6db
- 3mm golyó - 72db (2cs)
- 4mm golyó - 8db (1cs)
- 3mm Swarovski vagy 2x3mm fánk - 36db
- 11/0 Miyuki delica
- 11/0 Miyuki kásagyöngy
- 15/0 Miyuki kásagyöngy
- 14 vagy 15mm fagolyó - 1db
- 0,14 damil

1. 3mm golyó, 3db 11/o delica 6x. Alkoss kört
és ölts ki egy középső 11/o delicán.

3. Ölts a pikó középső kásájába, és a pikók
középső kásái közé fűzz 11/o, 3mm golyó, 11/o.

5. Ölts ki a középső kásán és ölts le, a pikó bal
oldali kásáján, majd fel a pikó jobb oldali
kásáján.

2. Fűzz egy pikót 3db 11/o kásából (3db kását
veszel fel és fenékbe szúrod a kiinduló delicát.)

4. Tedd bele a rivolit, menj körbe még egyszer
és húzd össze a befoglalást.

6. 15/o, 3mm swari (vagy fánk), 15/o, ölts le
a következő pikó bal oldali kásáján.

7. Ölts fel a pikó jobb oldali kásáján. Így menj
körbe.

8. A 15/o, 3mm swari vagy fánk, 15/o egységek
közé fűzz 3db 11/o kását.

9. A 3mm swarik/fánkok közé fűzz 5db 11/o
delicát, a delicáknak a 3db kásák alá kell kerülni.
Menj körbe még egyszer és dolgozd el a szálat. A
hatodik elemnél nem kell eldolgoznod a szálat.

10. 6 db-ot fűzz meg. A hatodik elemnél nem
kell eldolgoznod a szálat.

11. Ölts ki a 4. delicán. Ölts a másik elem
középső, azaz 3. delicájába.

12. Ölts a másik elem középső 3 delicájába.

13. Ölts vissza az előző elem 3 delicájába,
és menj körbe többször.

15. Összefűzünk négy elemet a 11.-14
lépés szerint.

14. Elöltögetünk az elem szemben lévő oldalára
és a középső 3 delica felhasználásával
összefűzzük őket.

16. Az első és a negyedik elemet összefűzzük.

17. A felső és alsó elem összefűzése másképp
történik. Elöltögetünk az egyik elem 3mm
swari/fánk-ig, és ide rögzítjük az 5. elemet. A két
swarit/fánkot összefűzzük raw technikával. 1-1db
11/o kásával. Tehát swariból/fánkból ki 1db 11/o,
swariba/fánkba be 1db 11/o, kiinduló swariba
fánkba be. Menj körbe többször.

18. Az ötödik elemen elöltögetsz a most
összefűzőt résszel szembe és itt is megfűzöd a
17. lépésben leírtakat.

20. A másik szemben lévő oldalon is

megfűzzük a 19. lépést.

19. Az ötödik elem másik két oldalát másképp
fűzzük itt a középső 3 db delicát használjuk és a
swarit/fánkot. Tehát, ölts ki a 4. delicán 11/o
kása, ölts bele a szemben lévő swariba/fánkba,
11/o kása, ölts bele a kiinduló 3db delicába
szemből. Menj körbe többször.

21. Tedd bele a fagolyót.

22. A hatodik elemet is rögzítjük, úgy, mint az
5.-t. (17-20 lépés).

24. 15/o kása, 4 mm golyó, 15/o kása, ölts le a
szemben lévő 2 delicán.

23. Befűzzük a lyukakat. Ahol a 4 elemet
fűztük össze, kiöltünk a swari/fánk feletti 2.
delicán.

25. 3mm golyó, ölts a kiinduló delicába,
menj körbe még egyszer. Ezt minden oldalon
készítsd el.

26. Fűzz egy akasztó részt tetszőleges
helyre.

A gyöngyök a lélek könnycseppjei.”
A minta a Monper Gyöngybolt tulajdona, ha posztolod, kérlek tüntesd fel!

http://www.gyongyom.hu

