1151 Reményvirág medál
Anyagok
1 db 14-es Rivoli kristály
36 db 4-es csiszolt gyöngy
27 db 3-as csiszolt gyöngy (18+9)
2 g 11-es Delica
3 g 15-ös kásagyöngy
1 g 11-es kásagyöngy (lehet két szín, de el is
hagyható, Delicával helyettesíthető)
30 mm-es kerek medálalap (vagy egy 50 Ft-os
érme; vagy 30 mm-es kerek lap egy régi DVDtokból kivágva)
gyöngyfűző cérna, gyöngyfűző tű

2,5 m cérnára 1 m-nél kis gyöngyöt kötünk csomó gyanánt, a rövidebb szálat tűbe fűzzük, és a
Rivolit befoglaljuk Delicával és 15-ös kásagyönggyel (1-6. ábra).
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Egy sor Delicát fűzünk a
foglalat élére (7. ábra), és
ezt tovább díszítjük 4-es
csiszoltakkal (8.ábra).
Amikor körbeértünk, a
szálat átvezetjük abba a
legközelebbi Delicába, ami a
foglalat belső sorában van a
színoldalon.
4 mm
7. ábra
8. ábra

A belső sor Delicáit 3-as csiszoltakkal díszítjük (9. ábra). A köztük lévő gyöngy 15-ös vagy Delica is
lehet, nem csak 11-es. A szálat eldolgozzuk, a másik szálvégről lebontjuk a csomógyöngyöt, tűbe
fűzzük, kivezetjük az egyik hátsó csúcsba. Egy 3-as csiszoltat fűzünk a két egymás mögötti csúcs
közé, aztán egy Delicát és két 4-es csiszoltat fűzünk a másik csúcs előtti csiszoltba (10. ábra).

3 mm
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Ez egy négyzetet alakít ki a 4-es csiszoltakból, amit a 11-15. ábrák szerint tovább díszítünk. Újabb
két csúcsot kötünk össze a 10. ábra szerint, aztán kidíszítjük az újabb négyzetet is, amíg teljesen
körbe nem érünk.
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15-ösökből íveket fűzünk a csiszoltak mellé (lehet, hogy 4 is elég egy ívbe), a két 11-es közé pedig
egy harmadikat (16. ábra).

16. ábra
Megfordítjuk a medált, a hátán két-két Delicát fűzünk a csiszoltak közé (17. ábra). Még egyszer
körbemegyünk megerősítésül. Ha elégedettek vagyunk a medál tartásával, akkor lépjünk tovább a
medálakasztó felvarrására (lásd a 22. ábrát), egyébként dolgozzuk el a szálat.

17. ábra
1m cm cérnára csomógyöngyöt kötünk, felveszünk 36 Delicát, és 15-ösökkel szoros karikát
készítünk belőle (18. ábra), és íveket fűzünk rá (19. ábra).
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19. ábra

Ha nincs kéznél medálalap, vágjuk le a fóliát egy régi DVD-tokról, a tok sima oldalára karcoljuk
tűvel vagy körzőheggyel egy 3 cm-es kört (20. ábra), és erős háztartási ollóval vágjuk ki (nem kell
nagyon precízkedni).
Fogjuk össze a medált az alappal és az előbb készített gyöngykarikával. A karika szélső Delicáit
kössük össze a medál utolsó lépéseként befűzött Delica párokkal. Hogy mennyi 15-ösre van
ehhez szükség, az függ az alap vastagságától is, ezért egy kicsit próbálgatni kell, induljunk ki 5-5
szemből!

SABLON
20. ábra

21. ábra
A medálakasztót kétféleképpen is elhelyezhetjük: indíthatjuk az egyik csúcsnál levő 11-esekből (22.
ábra, piros), vagy a négyzetek közötti Delica-párból (22. ábra, barna). 8-10 pár Delicát varrunk fel
létraöltéssel, a létra végét a gyöngykarika megfelelő Delicáihoz rögzítjük (ha kihagytuk a
hátlapkészítést, akkor a foglalat megfelelő Delicáihoz). Eldolgozzuk a szálat, készen vagyunk.

21. ábra
vége itt

Kellemes fűzést, az
elkészült ékszerhez sok
örömet kívánok!
Szép E. Kinga

