
Tündérmese - amikor a képzeleted 
szárnyra kap

Mindenkiben ott lakozik a kislány, aki szárnyalni tud a mesék varázslatos világában, tele van 
energiával, az életet pedig színes ajándéknak látja.

Hívd elő magadból ezt a kislányt, készítsd el ezt a tündéri szettet és ragyogj, mint a szivárvány!

Alapanyagok (fülbevaló, karkötő, gyűrű): 

fülbevaló: 40 mm-es talpas pálca, 2 db cseh purple dream 
csiszolt kocka, 4 db ezüst 6 mm-es stardust fémgyöngy, 4 db 
hópihe köztes, 4 db preciosa 6/0-s kásagyöngy, füliakasztó

gyűrű: damil, preciosa 6/0-s kásagyöngy, 2 db stardust 6 mm-es 
fémgyöngy, 2 db hópihe köztes, 1 db cseh purple dream csiszolt 
kocka, 2 db stopper

karkötő:memória alap, preciosa 6/0-s kásagyöngy, 6 db purple 
dream cseh csiszolt kocka, 12 db hópihe köztes, 7 db 6 mm-es 
ezüst stardust gyöngy, 14 db 6 mm-es szivárvány hematit gyöngy, 
delfinkapocs vagy mágneskapocs, charm, 1 db 6 mm-es 
szerelőkarika

1. lépés: A talpas pálcára ráfűzzük a gyöngyöket az alábbi 
sorrendben: kásagyöngy, stardust gyöngy, hópihe, cseh 
csiszolt kocka, hópihe, stardust gyöngy, kásagyöngy. Ha 
felfűztük a gyöngyöket a pálca végére hurkot hajlítunk és a 
füliakasztóra applikáljuk.



2. lépés: A gyöngyöket felfűzzük az alábbi sorrendben: stopper, stardust gyöngy, hópihe, cseh 
kocka, hópihe, stardust, stopper, majd az ujjunknak megfelelő mennyiségű kásagyöngy. Én 8 db 
kásagyöngyöt fűztem a damil egyik száljára és 8 db kásagyöngyöt a másik szálra. Így a gyűrű végső 
mérete 16,5 lett.
Ezt követően szembefűzéssel 2-3 szor átfűztem a gyöngyökön, ügyelve a szoros tartásra, azután a 
stoppereket összenyomtam és levágtam a felesleges damilt.

3. lépés: Végül megfűztem a megálmodott karkötőt.
 
A memória alap végére hurkot hajlítunk a kúpos fogó segítségével. Felfűzzük a gyöngyöket az 
alábbi sorrendben: kásagyöngy, hematit gyöngy, stardust gyöngy, hematit gyöngy, hópihe, cseh 
kocka, hópihe stb. Folytatom az egységet és végül a másik oldalon is egy kásagyöngy lesz a záró 
gyöngy.
A gyöngyök felfűzése után, csípőfogóval elvágtam a memória alapot, hogy egy hurkot még tudjunk 
záróelemként hajlítani. A hurokra ráapplikálom a kapcsot és a szerelőkarikára ráhelyezem a 
kiválasztott charmot.

Jó tanács:  a memóriaalap kimérésénél ne felejtsd el rászámolni a lezáró hurkokat, saját 
tapasztalat, hogy így 1 hurok egy karkötőhöz nem lesz elegendő.

És íme 
a tündérmese....


