
Pozitív megerősítés - egy karkötőbe csempészve

Néhány pozitív, szeretettel teli mondattal hatalmasat 
segíthetünk gyerekeinknek (vagy magunknak ;)).

És miért ne tehetnénk ezt meg akkor is, amikor nem 
vagyunk mellettük.

Talán a tini kor az egyik legérzékenyebb időszak a 
fejlődésünkben, így a "megerősítő karkötőnket" az 
ő ízlésüknek megfelelően igyekeztünk kialakítani 

mind forma, mind pedig színvilágában.

Alapanyagok: 

kocka betűgyöngyök (a kívánt szöveggel - nálunk 
#megtudomcsinalni), fekete műbőr szíj, 0,5 viaszolt szürke poliészter, 
ezüst paracord zsinór 4 mm, ezüst szalagvégzáró 25 mm, 2 db ecrü 
fagyöngy, 1 db 4 mm-es cseresznye jáde ásványgyöngy, antik ezüst 
hamsa kéz gyöngykeret, antik ezüst pillangó medáltartó, 2 db henger 
köztes, ezüst talpas szerelőpálca, 2 db dupla szerelőkarika, 1 db 
ezüst mágnes kapocs

Lépések: A műbőr szíjból és a paracord zsinórból is levágom a csukló méretének megfelelő méretet (ne 
felejts el kalkulálni a végzárók és a kapocs méretével sem).
A szíjjal egyelőre nincs is több dolgom.
Közben elkészítem a charmunkat, ami ebben az esetben egy szerelőpálcára fűzött hamsa kéz 
gyöngykeret egy cseresznye jádéval díszítve.
A paracord zsinórra a képen látható sorrendben felfűzöm az alkatrészeket, majd a medáltartó kapocshoz 
rögzítem a hamsa kezet.
Ezt követően a viaszolt poliészterre felfűzöm a betűgyöngyökből a szöveget.
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Lépések tovább:
A betűgyöngyökkel felfűzött szál lett a karkötő főszála. 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 betűgyöngyöknek. Akkora fonatokat fontam, amekkora kellett a 
szükséges csuklómérethez. Mindkét oldalon égetéssel dolgoztam el, majd a felesleges szálakat levágtam.

Utolsó lépések: Elkészült a 3 karkötő rész. A szalagvégzáróba 
teszünk pár csepp pillanatragasztót, majd a karkötők végeit 
szépen egymás mellé illesztem a képen látható sorrendben Bőr 
szíj, betű gyöngyös rész, díszített paracord, majd óvatosan 
lezárom a végzárót.
Ugyanezt megismétlem a másik oldalra is.
Végül 2 szerelőkarikával a szalagvégzáróhoz rögzítem a mágnes 
kapcsot.  
És el is készültem a trendi, motiváló, megerősítő karkötővel ;)


