Torvi Karkötő
minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye

Anyagszükséglet:
7,5x7,5mm Ginko - 24db (29527AL)
2,5x5mm SuperDuo - SD - 42db (29563AL)
3mm Csiszolt gyöngy - 12 db (15726)
3x5mm Gekko - 40 db (27133)
6mm Golyó - 14 db (92988)
11/0 Miyuki Kásagyöngy (2036)
15/0 Miyuki Kásagyöngy (2006)
-0,14 damil

1. 6mm, 11/0, 3db SD, 11/o, 6mm, 11/o,
3 db SD, 11/o, alkoss kört, ölts ki a 6mm
golyóból.

3. 1 gekko, 3mm csiszi, 1 gekko, szúrd fenékbe a kiinduló csiszidet menj körbe még
egyszer és a csiszin gyere ki.
.

5. 11/o, 3db SD, 11/o, 6mm golyó, 11/o, 3
db SD, 11/o, szúrd fenékbe a 6 mm golyót,
menj körbe még egyszer.

2. 11/o, ginko, 11/o, 3mm csiszi, 11/o, ginko,
11/o, szúrd fenékbe a 6mm golyót menj
körbe még egyszer és a csiszin gyere ki.

4. 11/o, ginko, 11/o, 6mm golyó, 11/o, ginkó,
11/o, szúrd fenékbe a kiinduló csiszit, menj,
körbe még egyszer és a 6 mm golyón gyere

6. A 6 mm golyón gyere ki.

7. Innen ismételjük a két elem fűzését felváltva a 2. lépéstől.

8. Fűzd meg a kari hosszát (én 18cm csukló
méretre füzöm meg).

9. Ölts ki a szélső SD szabad lyukán a tű a
karkötő felé nézzen.

10. Díszítjük a karkötő szélét. A SD közé 1-1
db gekkót a SD és ginkó közé 3db 15/0, a két
ginkó közé 3db 15/o, és a ginkó és SD közé
3db 15/o kását fűzz.

11. A karkötő végén öltögess át a gyöngyökön

12. Fordulj az SD szabad lyukába.

úgy, hogy az SD alsó lyukán gyere ki.

13. Fűzd meg a gekkos kásás díszítést ezen az
oldalon is.

14. A karkötő végén menj át a gyöngyökön a
másik oldalra.

15. Körben a befűzött gekkos és kásás díszítésen újra menj át, damillal és kicsit húzd össze
felé a gyöngyöket, így fog kicsit kidomborodni
a ginkós rész.

16. Az akasztó részt 9db 11/o kásából és a
szerelőkarikával készítsd el.

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

17. A kari másik végére is fűzd meg az akasztót.

