
Rainbow szett - FESZTIVÁLon

Nekem a fesztiválokról a rengeteg felszabaduló energia, a tánc, a barátok, a napfény és a 
vibráló szinek jutottak eszembe. Így az idei fesztiválON szettemet a szivárvány ihlette. A 
karkötővel és a felhasznált anyagok változatosságával szerettem volna kifejezni a világ 
folyamatos változását, sokszínűségét és, hogy mennyire hálásak lehetünk az ÉLETÉRT, amit 
kaptunk.

Alapanyagok a "kis piros darabhoz": 

1,5 piros poliamid zsinór (kb. 25 cm), arany nyers lánc, 
arany delfin kapocs és ragasztható zsinór végzáró, bronz 
szerelőpálca és szerelőkarika, piros tűzzománc szivecske 
charm, 6 db sunset cseh melon üveggyöngy 

Alapanyagok a "narancs karkötőhöz": 

bronz szerelőpálca, csomófogó, 2 db 4 mm-s és 1 db 8 mm-s 
korall jáde, 2 db óarany hamsakéz gyöngykeret, 2 db arany 
köztes, narancs cseh kásagyöngy 6/0, clear elasztikus damil

Lépések: A gyöngyöket felfűztem a szerelőpálcára és a pálca egyik hurkába akasztottam a szivecske 
charmot egy karikával. A nyers láncból a csukló méretnek megfelelő mennyiséget lecsíptem és 1-1 
karikával a szerelőpálca 2 hurkáhaz illesztettem.

A bojt fotózása sajnos lemaradt, de megpróbálom szövegesen vizualizálni. Dupla hosszúságúra hagytam 
a szálakat, mint amekkora bojtot szerettem volna és a szálakat (nálam 5 db) egymáshoz fogva, 
félbehajtva ragasztottam a végzáróba. Végüll ollóval igazítottam szépen egy hosszúságúra, esetleg pici 
áttetsző körömlakkal lehet még eldolgozni a végeket, hogy épek maradjanak. 



Alapanyagok a "fonott citromhoz": 

1,5 citrom poliamid zsinór (kb. 2,5 m a teljes karkötőhöz), 
bronz szerelőpálca 35 mm-s, mix cseh üveggyöngy, 2 db 
napsárga jeges üveggyöngy 6 mm, 4 db arany köztes gyöngy

Lépések: A gyöngyöket felfűztem a szerelőpálcára a képen látható sorrendben.  
Majd egy 40 cm-es zsinór darabot átbújtattam a hurkon. Ez lett a főszál. Erre 
kezdtem el a makramé fonást a képen látható lépésenként. Kb. 50 cm zsinórral 
áthurkoltam a főszálat,úgy, hogy a főszál alá teszem, majd a bal oldali szálat  felette 
átvezetem, míg a jobb szálat, a képen látható módon, vagyis a bal szál előtt és a 
főszál mögött vezetem el. Így a két oldalszál 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.
Ezt a fonatot elkészítettem a másik oldalára is a szerelőpálcának.
A csúszkához újabb fonás szükséges , a képen látható módon. A szálakat minden 
esetben pöttynyi pillanatragasztóval vagy égetéssel dologoztam el. Mindkettővel 
óvatosan, mert nyomot hagy a zsinóron.

Lépések: A kicsi gyöngyöket a gyöngykeretbe illesztve felfűztem 
őket az alábbi sorrendbe a hurkos pálcára, majd lezártam.

Az elasztikus damilt a pálca egyik felébe fűztem és a képen látható 
módon egy stoperrel rögzítettem. Majd elkezdtem a damil felfűzését 
egy köztessel, majd sorban a cseh kásagyöngyökkel. Akkora damilt 
és gyöngy mennyiséget használtam, amekkora az adott csuklóhoz 
szükséges.
A másik oldalon egy köztessel, majd egy stoperrel zárom a sort, a 
damilt áthúzva a pálca másik végén, visszabújtatom a stopperen és 
a köztesen, majd lezárom a stoperrel. A felesleges damilt levágtam.



Alapanyagok a "szépséges zöldhöz": 

1 db cseh datolya üveggyöngy, 3 db bronz szerelőpálca, 4 db arany köztes gyöngy, arany 
nyerslánc, arany delfinkapocs, szerelőkarika, 4 db zöld csíkos achát 6 mm-es

Alapanyagok a "ragyogó kékhez": 

0,5 mm-es kék viaszolt poliészter zsinór, óarany angyalszárny charm, 50 mm-s bronz 
szerelőpálca, 8 arany köztes, 7 db sötét türkiz cseh sziromgyöngy 5x16 mm-s

Íme ilyen lett a sárga kis csoda...

Lépések: A közteseket és a szirom gyöngyöket felfűztem a szerelőpálcára a képen látható sorrendben, majd 
lezártam a pálcát.
A pálca két végére ráhurkoltam egy-egy kb. 40 cm-es zsinórt félbehajtva. A két zsinórt egymásra fektettem és 
elkészítettem rá a csúszórészt, a fent már taglalt makramé technikával. A főszálak végét csomóval zártam le, hogy 
ne tudjanak kiszaladni a csúszó részből.

Lépések: A gyöngyöket a képen látható sorrendben felfűztem a 
szerelőpálcákra és lezártam a másik végüket is.
Majd a 3 külön álló darabot sorban egymásba hurkoltam, hogy a 
cseh datolya kerüljön középre. 
Majd a két szélső hurokhoz hozzá rögzítettem a nyers láncot 
(méretben a csuklóhoz megfelelőt vágtam le). A lánc egyik végére 
szerelőkarika, a másikra delfin kapocs került.

Íme az egyszerű, de annál csodálatosabb végeredmény...



Alapanyagok a "megnyugtató lilához": 

1 db bronz kaboson alap 10mm-es,0,5 mm-es 
szilva viaszolt poliészter zsinór, bronz 
szerelőpálca, 6 db levendula cseh shell préselt 
üveggyöngy, 1 db 10 mm-es orgona tekla 
kaboson   

Íme ilyen lett a " ragyogó kék karkötő"...

FesztiválON - a mi RAINBOW szettünkkel

Lépések: A tekla kabosont egy pötty ragasztóval beragasztottam az 
alapba. A 2 szerelőpálcára felfűztem 3-3 shell gyöngyöt, majd 
lezártam őket egy-egy hurokkal. A két pálcát összekapcsoltam a 
kabosonnal a képen látható módon.
A pálcák két végéhez hozzáhurkoltam 1-1 40 cm-es zsinórt félbe 
hajtva. Majd szintén makramé technikával elkészítettem hozzá a 
csúszkát. A szál végeket ragasztással dolgoztam el. Majd a főszálak 
1-1 csomót kaptak, hogy ne tudjanak kiesni a csúszkából.
Íme szintén egy egyszerű, gyors, de igen mutatós karkötő a 
kollekcióhoz.


