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Ismét elérkezett az ősz, bár még nagyon az elején járunk... 
Most még inkább kiélvezzük a nyárutó melengető napsugarait.  Testben, lélekben és szellemben viszont 
elkezdhetünk felkészülni az előttünk álló elmélyülés, lelassulás időszakára. De most még töltsünk annyi időt a 
szabadban, amennyit csak tudunk, hogy a Nap energiáját elraktározva menjünk bele a sötétebb, fényszegény 
évszakokba.
Szerettünk volna nektek mutatni egy kis inspirációt a tüske gyöngyök használatára, amit végül diamon duokkal és tile 
gyöngyökkel kombináltunk, így formailag sikerült egy igazán multi ékszert megálmodni. 
A rozsdabarna rusty színnek köszönhetően pedig tagadhatatlanul őszi karaktert kapott a szett. 

Füli a l a p a n y a g o k :  

bronz fülbevaló alap, rusty tüske gyöngy, rusty diamonduo, 
nature love cseh 4 mm-es üveggyöngy, 0,2-es gyöngyfűző 
damil, gyöngyfűző tű

Lépések: 

A damilra felfűzök 6 db diamonduot. Ha körbeértünk, még 1-2 duón fűzzük tovább, hogy a közepe szép szorosan álljon. Majd felfűzünk 
a felső lyukba és visszafelé kezdjük fűzni a mintát. 4 mm-es csiszolt gyönggyel végig fűzöm a szélső részt, úgy hogy a diamon duo-k 
közé kerülnek a csiszolt gyöngyök.
Ha kész, tovább haladva 1-2 gyöngyön, az egyik csiszolt után felfűzök 1 csiszoltat, 1 fülialapot, majd még egy csiszoltat, és vissza fűzök 
a szélső sor következő csiszoltjába. Tovább haladva a szélső részen a damillal, most az alsó részt fűzzük meg.  Az alsó csiszolt gyöngy 
után jövünk ki a damillal. Felveszünk 1 csiszoltat, 1 diamonduót (fektetve fűzve), 1 csiszoltat, 1 diamonduót. Ezen a duon vissza is 
vezetjük a szálat a másik furaton. Felvesszük a spike / tüske gyöngyöt. Jön megin egy duo, aminek először az alsó lyukán vezetjük 
keresztül a szálat, majd a külső részen. Felveszünk ismét 1 csiszoltat, majd a keresztbe fektetett duón keresztül fűzünk és 1 csiszolttal 
zárva a sort visszavezetjük a damilt az alap kör minta legközelebb eső csiszoltjába. 
Így elkészítettük az alapunkat.



Megerősítve körbefűzünk a szélső részen, majd visszavezetjük a damilt egészen a spike / tüske gyöngyig. 
Felveszünk a damilra 3 csiszoltat és a spike gyöngyön keresztül fűzve, megfordítjuk a mintát és a hátsó részen is 
körbefűzzük 3 csiszolttal. Majd csak a csiszoltakon megerősítve keresztül fűzünk.

A középső csiszolt után felfűzünk 1 csiszoltat és a belefűzünk a fektetett duóba. Visszavezetve a duon 
keresztül ismét 1 csiszoltat felveszünk. Végül a spikot körbeölelő csiszoltak közül a középső csiszolton 
tovább fűzve át a másik oldalra. A hátsó oldalt is elkésztjük ugyanígy. Ezzel rögzítettük a spike gyöngyöt.

Egyszer még keresztül fűzhetünk a gyöngyökön (a biztonság kedvéért), majd eldolgozzuk a szálakat a 
gyöngyökön visszavezetve.

É� ��� �� ���é����� ő��� �x�r�vag�n� �����v�l�...



Karkötő a l a p a n y a g o k :  

rusty tüske gyöngy, rusty diamonduo, nature love cseh 4 mm-es 
üveggyöngy, calvados tile gyöngy, 0.2-es gyöngyfűző damil, 
gyöngyfűző tű

Vé��� �e�i� �� ���é����� ő��� , �x�r�vag�n� k��köt���:

Lépések: 

Először 2 tile gyöngy közepén átvezettem a damilt, rögzítve egymás mellett. Párhuzamosan fűzve folytatjuk. Felfűztem 1 spike 
gyöngyöt amin mindkét szálat átvezettem, majd a szálakra felvettem 1-1 tile gyöngyöt (a belső lyukakon keresztül vezetve), majd újra 
1 spike gyöngöt… folytatva míg az 5 db spike gyöngy elfogyott (természetesen több is felfűzhető, ha nagyobb csuklóra készül a 
karkötő. Ez a hosszúság egy 16 cm-es csuklóra való méret.), és 1-1 tile gyönggyel zárom a blokkot. 

A tile gyöngy külső lyukain visszavezetve a damilszálakat, a tile gyöngyök közé 2-2 db csiszoltat fűztem. Ha végig értem, a tile 
gyöngyök után a szálakra 1-1 csiszoltat fűzök, majd diamonduón keresztül fűzve elkészítjük megfelelő hosszúságban a karkötő szárát, 
felváltva használva a csiszolt/diamonduo gyöngyöket.

A csiszoltakon visszafordulva végig vezetve a damil mindkét szálját, megerősítjük a karkötő szélét. Majd elkészítjük a karkötő másik 
szárát is a fent leírt sorrend szerint, vagyis csiszolt/diamonduo gyöngyök váltakozásával. 
Végül visszavezetve, eldolgozzuk a szálakat. Zárásként szerelőkarikát, delfinkapcsot applikáltam rá.
Lánchosszabbítóval a kívánt méretet érhetjük el. 
Utólag jutott eszembe, hogy drótőr és stopper használatával pedig még védettebbé tehetjük a damilt.
 


