
Karneváli láz - trendi PARCORDDAL 

Ha már február, és karneváli lázban égünk, akkor készítettünk 
nektek egy vidám, bohókás PARACORD szettet, ami szerintünk 
egy pörgős farsangi mulatságon szuper kiegészítője lehet az out 

fittnek.

Nem utolsó sorban pe dig szerettünk volna egy kis inspirációt is 
adni nektek legújabb termékeinkhez a PARACORD gyöngyökhöz.

Alapanyagok: 

szivárvány PARACORD zsinór (csuklóméret + 2 méter + 30 cm a fülikhez), tengerész PARACORD csat, antik 
ezüst LOVE szív paracord gyöngy, ezüst füli akasztó, 10 mm-es ezüst szalagvégzró, olló, ragasztó

Lépések:

Kimértem és levágtam egy akkora paracord zsinórt, ami a csuklóméretéhez (figyelj, itt duplán mérd a csuklót, mert utána 
félbehajtjuk a zsinórt)  a kapocs méretével együtt elegendő. Majd a zsinórt félbe hajtva, beleragasztottam a zsinór két 
végét a PARACORD csatba.
Ezután elindítom a karkötő fonását a másik 2 méteres darabbal, amit a mellékszálak alá helyeztem egy hurokot kialakítva 
a tetején, majd a mellékszálak főlé helyeztem a jobb oldali főszálat, és a bal oldali szálat a képen látható módon, vagyis a 
mellékszálak mögött és a jobb főszál előtt vezetem el. Így a két főszál helyet cserél, szorosra húzva pedig egy csomó 
keletkezik.
Ezt követően a másik oldalról indítom a csomózást, vagyis a jobb oldali szálat teszem felülre és a bal oldalit hurkolom át.
Folytatom ezt a csomózást egészen addig, amíg el nem érek a karkötő másik oldalára, vagyis a csathoz. Az utolsó 
huroknál ellenőrzöm, hogy elég szoros lett-e a karkötő, befér-e még egy utolsó hurokolás. Végül megfordítom, az utolsó 
hurokba visszafűzöm mindkét főszálat és levágom a  felesleget, elégetem a szálak végét, és egy lapos fém eszközzel 
odanyomom a karkötőhöz, hogy szép sima legyen a felülete.



Lépések:

Nehéz szavakba önteni, hogy mikor merre vezessük a szálakat, így nem is tesszük. 

A képek magukért beszélnek, azokat lépésről lépésre lekövetve el tudjátok készíteni ezt a fonott fülit. A végénél 
figyeljetek, hogy igazítsátok el szépen a hurkokat, hogy harmonikusan jöjjön ki a minta. 
Az igazítás után lehet meghúzni a szálakat, majd a két véget egy szalagvéggel lezárni és füliakasztóhoz applikálni. Kész 
is egy csodás egyszerű, mégis látványos és kényelmes, természetes érzést nyújtó fülbevaló.

Íme a végeredmény....


