1147 Kasmír szett

• Fénykép helye

Anyagok
20 g Szuperduó A színben
5 g Szuperduó B színben
2 g 9-es cseh kásagyöngy
3 g 11-es cseh kásagyöngy
21 db 6-os teklagyöngy
Karkötőkapocs, fülihorog
gyöngyfűző cérna, gyöngyfűző tű

70 cm cérnára felveszünk 4 db 9-es kásagyöngyöt, szoros kört csomózunk belőlük (1. ábra). A 2-4.
ábrák szerint űzünk B szuperduókat, 11-es (szürle) és 9-es kásagyöngyöket.

1. ábra

2. ábra

3. ábra

4. ábra

A magányos szuperduó szabad lyukához A színű szuperduókat fűzünk (5. ábra), még egyszer
körbemegyünk úgy, hogy a középső szuperduót kihagyjuk (6. ábra), aztán kásagyöngyöket fűzünk
a szabad lyukaik közé (7. ábra). Felveszünk felváltva 8 A szuperduót és 8 db 11-es kásagyöngyöt,
és a 8. ábra szerint a csepp aljához öltjük őket. Ellenőrizzük a szuperduók szabad lyukát!
Felveszünk 5 A szuperduót úgy, hogy két 11-est, majd két 9-est veszünk fel közéjük, és a csepp
csúcsához öltjük (9. ábra).

6. ábra

5. ábra

8. ábra

7. ábra

9. ábra

Még egyszer körbemegyünk az A szuperduókon, megerősítésül (10. ábra), a szabad lyukaik közé a
11. ábra szerint fűzünk kásagyöngyöket. Még egyszer körbemegyünk az egészen (nincs rajzolva).
A fülihorgot a csúcshoz varrjuk 2-2 db 11-es kásagyönggyel, aztán eldolgozzuk a szálat. A karkötő
és a nyaklánc elemeinél a minta belsejébe vezetjük a szálat, és ott csomózzuk el, nehogy a csomók
útban legyenek az összeállításkor.

11. ábra

10. ábra

A karkötő összefűzéséhez 1,5 m cérnára ki gyöngyöt kötünk, jó arasznyi farkincát hagyva. Az egyik
csepp csúcsától indulunk, a homorú részhez fűzzük a kapocs egyik felét és egy 6-os teklát. A csepp
talpára kis kört készítünk 11-esekből. Ehhez fűzzük a következő csepp domború oldalát (13. ábra,
piros vonal), annak homorú oldalához a harmadik csepp homorú részét (13. ábra, zöld), végül a
harmadik csepp talpára is kis kört készítünk. (13. ábra, lila). A 13. ábra lépéseit megismételjük,
ezzel mind az öt csepp a helyére kerül.

12. ábra

13. ábra

A kapocs másik felét a 14. ábra szerint varrjuk fel.

14. ábra

A nyaklánc közepének formáját a 15. ábra mutatja. Összeállítását is az egyik elem csúcsánál
kezdjük, a homorú oldalához varrjuk egy másik elem homorú oldalát (16. ábra, piros), de a felső 6os tekla mellé nem teszünk 11-eseket! Hasonlóan fűzzük hozzá a harmadik cseppet (16. ábra,
zöld).

15. ábra

16. ábra

A 17. ábra szerint folytatjuk a fűzést. A nyaklánc két szárát a 18-19. ábra szerint
készítjük a kívánt hosszúságban. Felvarrását a 20-21. ábrák mutatják, itt többször
menjünk körbe megerősítésül.

17. ábra

18. ábra

19. ábra

20. ábra

21. ábra

