
Alkalmi ékszer szett az év színében

Miről másról szólhantna az év eleji időszak, mint az elegánsabbnál elegánsabb bálokról, party-król, 
rendezvényekről. Ott pedig a legszebb ruha is megkíván egy hatásos kiegészítőt. 
Képzeld el milyen trendi leszel, ha mindezt az év színében teszed, ami a Panton által meghatározott 
Ultra Viola lett. 
Készítettem nektek egy üvegTEKLA gyöngyökből készült szettet, ami az egyszerű "kis feketét" 
nagyszerűvé varázsolja.
Egy biztos, hogy ha elkészíted ezt az ékszert, a végére igazán jól begyakorlod a hurok készítést ;)    

Alapanyagok (fülbevaló, karkötő, nyaklánc): 
Minden attól függ, hogy milyen hosszú láncot, karkötőt 
szeretnél, mi egy kb. 45 cm-es láncot terveztünk és egy kisebb 
női karkötőt, ezekkhez találjátok itt a mennyiségek.

33 db 8mm-es VIOLET üveg tekla gyöngy, 7 db 10mm-es 
VIOLET üveg tekla gyöngy, 1cs 20db-os 35 mm-es talpas 
pálca, 1cs 20db-os 35 mm-es hurkos pálca, 2cs 20 db-os 20 
mm-es hurkos pálca, 5 db 6mm-es stardust fémgyöngy, 16db 
6mm-es filigrán gyöngykupak, 4 db ezüst füliakasztó, 4 db 8 
mm-es rondelle, 4x4cm-es ezüst lánc, 2x6 mm-es ezüst lánc-
csukló mérettől függően, 4+4+4,2+4,5 ezüst lánc - a lánchoz, 1 
db ezüst dekor karika, 2 db ezüst delfin kapocs, 2 db 6 mm-es 
ezüst szerelőkarika, 1 db 8 mm-es ezüst szerelőkarika

1. lépés: Két féle fülbevalót is készítettem, szerintem 
mindkettő jól mutat felvéve a nyaklánccal. A fülbevaló 
egyszerűbb kivitelezésű, mert a hangsúlyt ebben az 
esetben a nyakékre helyeztem.
Egy-egy 35 mm-es szerelőpálcára a képen látható 
sorrendben felfűztem a gyöngyöket és a gyöngykupakokat, 
majd egy hurokkal lezártam a végeket, végül a 
füliakasztókra helyeztem őket egy fogó segítségével.

2. lépés: Ennek a fülbevalónak az eleje hasonló az 
előzőhöz. A 35-ös szerelőpálcát felfűzzük a képen látható 
sorrendben a gyöngyökkel és a gyöngykupakokkal, majd a 
lezárást követően az akasztóra hurkoljuk, végül 2-2 4 cm-
es láncot illesztünk az alsó hurokba,tovább díszítve a 
fülbevalót.



3. lépés: A karkötővel is követtem a fülbevalók és a nyaklánc 
stílusát. A hurkos pálcát felfűztem a képen látható sorrendben: 
gyöngykupak, 10 mm-es tekla, gyöngykupak, rondelle, gyöngykupak, 
10-es tekla gyöngy és még egy gyöngykupak. Majd egy hurokkal 
lezártam a pálcát. Mindkét hurokhoz láncot szereltem olyan 
hosszúságban, amekkora csuklóra készült a karkötő. Végül egy 
delfinkapoccsal és egy szerelőkarikával lezártam a láncokat.   

4. lépés: A nyakláncot is a szerelőpálcára fűzött medállal 
indítottam. A képen látható sorrendben helyeztem rá a 
gyöngyöket, a rondellt, majd egy hurokkal zártam a végét.
Majd a 8 mm-es TEKLA gyönyökből elkezdtem elkészíteni a 
láncszemeket. A 20 mm-es hurkos szerlőpálcákra ráhúztam egy-
egy 8mm-es TEKLA gyöngyöt és a másik oldalán is egy hurokot 
készítettem.
   

5. lépés: Az elkészített láncszemeket elkezdtem egymásba hurkolni a medállal indítva és addig 
folytattam, amíg a kellő lánchosszúságot el nem értem. Az utolsó hurokba egy dekor karikát 
szereltem.
A látványos lánc dísz kialakítása volt a legidőigényesebb feladat.A medál felett lévő első 4 TEKLA 
gyöngy alsó hurkába szereltem a csökkenő hosszúságú láncokat (4,5, 4,2, 4, 4 cm, nekem  így 
íveltek szépen a láncok). 
A láncok másik végét egy 8 mm-es szerelőkarikával kötöttem össze, amit végül egy 
delfinkapoccsal illesztettem a dekor karikához.

És íme....


