
Pihenés, szabadság, fesztivál - színesen a NYÁRBA

Szabadság, pihenés, meleg, napsütés, vidámság, felszabadultság, természet...., minden, ami az ÉLET 
igenlés.
Ezt a vidámságot igyekeztünk belecsempészni, mostani inspirációnkba, ami remek kiegészítője lehet 
egy-egy FESZTIVÁLNAK, nyári tengerparti sétának. Fogadjátok szeretettel millefiori statement 
nyakláncunkat.

 A l a p a n y a g o k :  

Nyaklánc: sodrony, 6 mm-es dupla szerelőkarika, delfinkapocs, stopper, drótőr, 
virág köztes, millefiori gyöngy, háromszög medáltartó, 6 mm-es fehér jeges 
üveggyöngy

Füli: 35 mmes hurkos pálca, virág köztes, millefiori gyöngy, 6 mm-es jeges 
fehér üveggyöngy, füliakasztó, 4 mm-es szerelőkarika, háromszög alakú 
medáltartó.

Lépések: Két szálat vágunk le a sodronyból. Az egyik szálra felfűzünk 6 mm-es jeges gyöngyöt, majd a medáltartó nagyobb lyukán 
átvezetjük a sodronyt, megint jeges gyöngy, majd medáltartó és így tovább a megfelelő hosszúságig. Én 19 medáltartóból alkottam meg 
a nyakláncot, így egy rövidebb, mellkasra felfekvő darabot kaptam.

A másik szálra virág köztest fűztem fel, a millefiori gyöngyöt, megint virág köztest. A sodronyt keresztül vezetjük a medáltartó pici lyukán, 
majd virág köztes/millefiori gyöngy/virág köztes újból átvezetni a medáltartón. Folytatjuk amíg végig érünk. Felfűztem a 20 db millefiori 
gyöngyöt és virág köztessel zártam a sort.

A jeges gyöngyös szálat kiegészítem mindkét oldalt még 2 db jeges gyönggyel és már mindkét szálat együtt fűzöm át mindkét oldalon 
egy stopperen. Ezután kiegészítem a nyak méretének megfelelő hosszúságú jeges gyöngyökkel.



Lépések: 
A jeges gyöngyök után virág köztest fűztem fel a sodronyokra, majd 2 db stoppert 
(csak biztonsági tartalékként). A drótőr két lyukán átfűztem, majd visszafordulva a 
drótőr lyukán a stoppereken és néhány gyöngyön keresztül visszavezettem a 
sodronyokat. Szépen beigazítom az egyik oldalt óvatosan, hogy le ne csússzanak 
a gyöngyök a másik oldalon. 

Majd a másik oldalon is elvégzem a szál visszavezetést. (Talán egyszerűbb, ha a 
dupla karikát a szálak visszavezetésénél helyezem fel a drótőre, de utólga is fel 
lehet rá aplikálni, választás kérdése). 
A stoppereket az igazítást követően összenyomom, majd a visszavezetett  
felesleges sodronyszálakat levágom. A millefiori gyöngyök után levő stoppert is 
összenyomjuk. (Dupla biztonság ;)). A végén az egyik dupla karikára ráapplikálom 
a delfin kapcsot.

Lépések:
Egy 35 mm-es hurkos pálcára felfűzünk virág köztest a millefiori gyöngyöt, 6 mm-es jeges fehér gyöngyöt, virág 
köztest és hurkot hajlítunk a végére.

Elképzelhető, hogy egy picit le kell vágni a pálcából, hogy szép hurkot kapjunk végeredményként. A felső hurokra 
applikáljuk a füliakasztót. Az alsó hurokba egy 4 mm-es szerelőkarikát tettem és összekötöttem a medáltartóval.

Íme a végeredmény...:


