
Fairy Summer szett - még mindig NYÁR

Mi még mindig teljesen a NYÁR varázsában létezünk. Nem tudunk betelni a napsütéssel, meleggel, 
szabadsággal... 
Egy ideje már szerettünk volna nektek ötletet adni a nem olyan régen készletre kerülő CSEH dimonduok 
felhasználásához. Ez a kis bohókás, nyári szett született meg a tervezés során. Színek, formák, 
technika, talán ezekkel a szavakkal lehetne a legjobban leírni ezt a vidám kiegészítőt. Fogadjátok 
szertettel...
 Al a p a n y a g o k :  

spirng cseh üveggyöngy mix 4 mm, 0.2 mm-es gumis damil, bronz köztes 
gyöngyök, fairy dimonduo cseh üveggyöngyök, rose cseh tile gyöngy, bronz 
stopper, bronz drótőr, bronz 8 mm dupla szerelőkarika, bronz lánc, bronz 
delfinkapocs, bronz fülbevaló alap, crystal vitral medium csiszolt szív charm
Eszközök, tanácsok:

Egy vékony gyöngyfűző tű sokat segít, főként a szálak visszavezetésénél, 
keresztülbújtatásánál.
A végzárásnál csak GYENGÉDEN, óvatosan húzzátok meg a damilokat a végén 
a zárás előtt, hogy szépen feküdjen ki a minta, ha szorosra feszítjük összeugrik.

Lépések: Két szállal dolgozom. A 0,2mm-es damilt a drótőrön átvezetem, ráfűzök az egyik szálra egy dupla szerelőkarikát. Utána a két szálat átfűzöm együtt 
egy stopperen, majd 2 db 4 mm-es csiszolt cseh gyöngyön (a szín szabadon választható;)). Majd a szálakra külön-külön egy-egy 3 mm-es köztest és 
keresztülvezetem őket egy Tile gyöngyön. Folytatom a mintát az egy-egy köztessel, és a szálakat összefogva az 1-1 csiszolttal, majd zárásként a stopperrel 
és a drótőrrel. A drótőr végein vezetem át a damilt. 
Visszafordulva a damillal keresztül vezetem újra a stopperen, a 2 db csiszolton, a köztesen, majd a tile előtt vezetem ki mindkét oldalán a szálakat. A szálakra 
felfűzök 3-3 db diamonduó gyöngyöt majd a tile utáni köztesen keresztülfűzöm mindkét szálat egészen a drótőrig. Itt a drótőrőn keresztül ismét visszafordulok 
és fűzöm a minta utolsó sorát :)
Vagyis az utolsó visszafordulás után a csiszoltakon átfűzve ismét kivezetem a szálakat. Mindkét szálra 1-1 köztest fűzök fel majd a szálat átfűzöm a 
diamonduó felső részén. Felfűzök a szálakra 1-1 csiszoltat, majd a következő diamonduon felső részén is átvezetve még 1-1 csiszolttal folytatom. A 3. 
diamonduó után a szálakra 1-1 köztest fűzök fel, a csiszoltakon, stopperen átvezetve kimegyek a drótőrig, majd visszavezetem ismét átbújtatom őket a 
csiszoltakon és KÉSZ is a minta. Lezárom a stopperekkel és levágom a felesleges damilt.
Az egyik drótőrre aplikálom a füli akasztót, a másik végére a fityegőt. Mi ezt a színben passzoló szivecskét választottuk, amit óvatosan egy szerelőkarikával 
rögzítettünk.



Lépések 1: Szerencsénk van, mert gyakorlatilag a fülivel begyakoroltuk a teljes mintát ;) Két szállal dolgozunk itt is. A 0,2mm-es damilt a drótőrön 
átvezetem, ráfűzök az egyik szálra egy dupla szerelőkarikát. Utána a két szálat átfűzöm együtt egy stopperen, majd 2 db 4 mm-es csiszolt cseh gyöngyön (a 
szín szabadon választható;)). Majd a szálakra külön-külön egy-egy 3 mm-es köztest és keresztülvezetem őket egy Tile gyöngyön. Ezt a sormintát addig 
folytatom, amíg a kellő hosszúságot el nem érem. A végéhez érve a szálakat összefogva az 1-1 csiszolttal, a stopperrel és a drótőrrel zárom a sort. A drótőr 
végein átvezetem a damilt. Visszafordulva a damillal keresztül vezetem újra a stopperen, a 2 db csiszolton, a köztesen, majd a tile előtt vezetem ki mindkét 
oldalán a szálakat. 

Lépések 2: A szálakra felfűzök 3-3 db diamonduó gyöngyöt majd a tile utáni köztesen keresztülfűzöm a következő tile gyöngyig. A tile előtt kivezetem a 
szálakat mindkét oldalon és újra felfűzök 3-3 db diamonduót, majd a tile után újra visszavetetem a szálakat. Ezt folytatom, amíg a sor végére nem érek és 
kimegyek a drótőrig. Itt a drótőrön keresztül ismét visszafordulok és elérkeztem a minta utolsó soráig :)

Lépések 3: Vagyis az utolsó visszafordulás után a csiszoltakon átfűzve ismét kivezetem a szálakat. Mindkét szálra 1-1 köztest fűzök fel majd a szálat 
átfűzöm a diamonduó felső részén. Felfűzök a szálakra 1-1 csiszoltat, majd a következő diamonduon felső részén is átvezetve még 1-1 csiszolttal 
folytatom. A 3. diamonduó után a szálakra 1-1 köztest fűzök fel, és folytatom ezt a mintát is egészen a sor végéig. 
Zárásként a csiszoltakon, stopperen átvezetve kimegyek a drótőrig, majd visszavezetem ismét átbújtatom őket a csiszoltakon és KÉSZ is a minta. 
Lezárom a stopperekkel és levágom a felesleges damilt.
Mindkét drótőrre szerelőkarikával láncot aplikálok a csukló méretének megfelelő hosszúságban és delfinkapoccsal zárjuk az alkotást. 

Íme a frissítő nyári üdeség
sok szeretettel:


