
Ízisz szett - amikor a forma ejt ámulatba

A cseh forma gyöngyök világában amikor szárnyra kap a képzelet, ilyen letisztult, de mégis 
figyelemfelkeltő darabok születhetnek.
Szín és fomra világában is csodásan kombinálhatók egymással. 

Alapanyagok (fülbevaló, karkötő): 

fülbevaló: gömbfejű pálca 40 mm-es 4 db, preciosa karamell 
11/0 kása 1 csomag, calvados Tile gyöngy 8 db, füliakasztó 2 db, 
2 db 6 mm-es szerelőkarika

karkötő: a csuklónknak megfelelő mennyiségű Tile gyöngy (az 
enyémen 22 db van ;)), drótőr 2 db, 2 db stopper, szerelőkarika 6 
mm-es 2 db (itt dupla szerelőkarikát használtam), delfinkapocs 
vagy mágneskapocs, amelyik szimpatikusabb 1 db. (Én delfinnel 
csináltam.), 0,2 mm-es damil kb 1,5 m

Füli készítése: A gömbfejű pálcákra 1-1 kását 
felfűzünk, majd a Tile gyöngy egyik lyukán 
átfűzzük az egyik pálcát a másikon 
párhuzamosan a másik pálcát.
Ezután mindkét pálcára megint 1-1 
kásagyöngyöt fűzünk, majd újra Tile gyöngyöt. 
Mindkét pálcán kásagyönggyel zárjuk a sort. A 
pálcákból picit lecsípve 1-1 hurkot hajlítunk.
A hurkokat egy 6 mm-es szerelőkarikával 
összefogjuk és egy akasztóra applikáljuk.
 

Karkötő készítése: A damilt levágjuk, majd a damil végeit a drótőr 1-1 lyukán átfűzzük és középre igazítjuk. 
A szerelőkarikát az egyik damilon keresztül fűzzük.
A damil mindkét végét egy stopperen átfűzzük. A damil szálakra 1-1 kását felfűzünk majd a Tile 1-1 lyukán 
átvezetjük a damil szálait. Majd újra kása, Tile folytatva képnek megfelelően a mintát, amíg elérjük a kívánt 
hosszúságot.



Alapanyagok (nyaklánc): 

18 db calvados Tile gyöngy, 16 db matt arany cseh szirom 
gyöngy, 4 db szerelőkarika, 2 db drótőr, 4 db zsinórvégzáró, 1,5 
mm-es viaszolt poliészter, 2 db stopper, preciosa kása 11/0, 0,2 
mm-es damil

Karkötő készítése 2: A karkötőt 1-1 kásával zárjuk. A damil mindkét szálját 1 
stopperen keresztül fűzzük. Majd az egyik szálat keresztül vezetjük a 
szerelőkarikán és a damil szálakat a drótőr 1-1 lyukán átfűzzük.
A damil szálakat a drótőr másik lyukain visszafűzzük. A damil egyik szálját 
átfűzzük a stopperen és az egyik kásán a Tile egyik lyukán. Majd a másik szálat 
is átfűzzük a stopperen és a másik kásán és a Tile gyöngy másik lyukán.
Kicsit meghúzzuk a damil szálakat, hogy szorosabb legyen a karkötő. Akár még 
egyszer kersztül fűzhetjük a gyöngyökön a damilt és a drótőrnél fordulva újra 
visszafűzzük a soron és visszavezetjük még néhány gyöngyön keresztül.
Ezután összenyomjuk a stoppereket és elvágjuk a damil szálakat. A végén az 
egyik szerelőkarikára ráapplikáljuk a kapcsot.

Nyaklánc készítése 1: Levágunk egy kb 2-2,5 m hosszú damil szálat. A szálakat átbújtatom a drótőr lyukain, úgy 
hogy az alsó szál egy picit hosszabb legyen. 
Mindkét szálat 1 stopperen átfűzöm, majd mindkét szálra 1-1 kását fűzök, majd a szálakat átbújtatom a Tile gyöngy 
mindkét lyukán, majd újra kása és újra Tile gyöngy.
Innentől külön dolgozunk a két szállal. A felső szálora 2 kását fűzünk, míg az alsóra 1 sziromgyöngy kerül. A szálakat 
egy Tile gyöngyön vezetem keresztül.
Addig ismétlem amíg 6 szirom gyöngy lesz felfűzve. A szálakat 1 Tile gyöngyön keresztül vezetem. Az alsó szálra 1 
Tile gyöngyöt felfűzök és visszafűzök a Tile gyöngy alsó részébe.

Visszafűzök a Tile gyöngy felső majd alsó lyukán, hogy az egy más alatt elhelyezkedő Tile gyöngyöknél a jobb alsó 
lyukon jöjjön ki a szál. Még mindig csak az alsó szállal dolgozom.
Felfűzök 3 kását, 1 sziromgyöngyöt, megint 3 kását és a damilt átvezetem az alsó Tile gyöngy lyukán, majd 
visszafűzöm a felső lyukán és a felül levő Tile gyöngy alsó részén jobb oldalt kell kivezetnem a szálat.



Nyaklánc készítése 2: 
A felső szálra 2 kását fűzök, az alsó szálra  1 szirom gyöngyöt. Majd a két szálat egy Tile gyöngyön 
vezetem át.Az alsó szálat a Tile gyöngy felső majd alsó lyukán jobb oldalt vezetem ki.
2 kását 1 szirom gyöngyöt és megint 2 kását fűzök fel a szálra és visszafűzök az alsó lyukon.
Majd visszavezetem a szálat az alul elhelyezkedő Tile felső lyukán, majd tovább vezetve a szálat a fönt 
elhelyezkedő Tile alsó majd felső lyukán bal oldalt kell kijönnöm, tovább vezetve visszafelé 2 kásán-Tile 
gyöngyön-2 kásán-Tile gyöngyön a szálat. 

Az 5. sziromgyöngy után levő Tile gyöngy alsó lyukán visszavezetem a szálat, majd tovább fűzve a szirom 
gyöngyön és az egymás alatt elhelyezkedő Tile gyöngyöknél lyukadok ki. 
A szálat tovább vezetve az egymás alatt levő Tile gyöngyöknél az alul elhelyezkedő Tile jobb oldalán 
vezetem ki a szálat. Majd tovább vezetem a jobb oldali 2 kásán. 

Felfűzök a szálra 4 kását 1 szirom gyöngyöt megint 4 kását és az egymás alatt elhelyezkedő Tile 
gyöngyöknél levő 2 kásán visszafűzök. 
A képen látható módon visszafűzök, úgy hogy az egymás alatt elhelyezkedő felül levő Tile gyöngy alsó 
jobb oldalán vezessem ki a szálat.
A felső szálra 2 kását fűzök, az alsó szálra 1 szirom gyöngyöt. A szálakat 1 Tile gyöngyön keresztül 
átvezetem.



Nyaklánc készítése 3:
 
A fölső szálra megint 2 kása, az alsóra pedig egy szirom gyöngy, és a szálakat 1 Tile gyöngyön 
átvezetem.
Majd folytatva a sort, hogy szimmetrikus legyen, addig fűzöm  a minta szerint, végül a szálat 1-1 kásával 
zárom. 
A szálakat 1 stopperen keresztül majd a drótőr lyukain átvezetem. Visszafordítom a szálakat szintén a 
drótőr lyukain átfűzve, majd a szálakat szintén átvezetem a stopperen.
A szálakat visszavezetem párhuzamosan a gyöngyökön. Összenyomom a stoppereket és elvágom a 
felesleges damilt.

A viaszolt poliészterből levágok a nyaknak megfelelő darabot. Mindkét végét zsinórvégzáróval zárom és 
szerelőkarikát rakok a végeire. Egyik oldalára kerül a delfin kapocs, másik a drótőrhöz csatlakozik.

Íme a végeredmény a látványos szett - Izisz 


