Blanka medál
Alapanyagok:
1 db 10 mm-es kerek gyöngy
18 db 3 mm-es csiszolt üveggyöngy
6 db 9x6 mm-es csiszolt fánk
6 db 6 mm-es kerek gyöngy
11/0 japán kása
15/0 japán kása
Cérna
1.

A 10 mm-es kerek gyöngyöt körbefűzzük
24 db 11/0-s kásagyönggyel.

2.

Felveszünk
2
db
kásagyöngyöt
és
visszaöltünk az alapsorba, összesen 4 szem
gyöngybe.

Az előző lépést ismételjük, amíg körbe nem
érünk.

3.

Következő lépésben egymáshoz öltjük a
második sor gyöngyeit.

Többször végigmegyünk rajtuk addig, amíg a két sor kásagyöngy szépen rá
nem simul a nagy gyöngyre.

4.

Felveszünk 1 db fánkot, 1 db 11/0 –s kását,
majd visszaöltünk a fánkba és beleöltünk a
kásasor 4 szemébe.

A fenti lépést ötször megismételjük.

5.

Az egyik fánk tetején lévő kásához vezetjük
a szálat, beleöltünk, felveszünk 1 db 3 mm-es
csiszolt gyöngyöt, 1 db 6 mm-es kerek
gyöngyöt és még egy 3 mm-es csiszolt
gyöngyöt, majd belevezetjük a szálat a
szomszédos fánk tetején lévő kásagyöngybe.

A fenti lépést ötször megismételjük. A medál eleje pedig így fog kinézni. A
Ezzel elkészült a medál hátoldala, amely következő lépésekben kerül rá a díszítés.
így fog kinézni.

6.

A felső kásasorba vezetjük a szálat, majd
minden negyedik gyöngy után belefűzünk 1-1
szem 15/0-s kásagyöngyöt, összesen 6 db-t.
Figyeljünk arra, hogy a kásák a fánkok közé, a
6 mm-es kerek gyöngyök alá kerüljenek.

7.

Beleöltünk az egyik 15/0-s kásába, felveszünk
1 db 3 mm-es csiszoltat és 3 db 15/0-s kását,
majd átfűzzük a szálat a szemben lévő 6 mmes kerek gyöngyön.

Felveszünk újabb 3 db 15/0-s kását,
visszaöltünk a 3 mm-es csiszoltba és a 15/0s kásába.

Most a szálat vissza kell vezetnünk a 6
mm-es gyöngyünk melletti 3 mm-es
csiszoltba, azért hogy a további lépéseket
könnyebben megtehessük.
Ezt legegyszerűbben a képen berajzolt
„útvonalon” tehetjük meg: 3 mm-es
csiszolt, 3 szem 15/0-s kása, 6 mm-es
gyöngy és a 3 mm-es csiszolt.
(A képen látszik a 3 mm-es csiszoltból
kikandikáló cérna, oda kell eljutnunk.)

8.

Felveszünk 3 db 15/0-s kását, majd
beleöltünk a szomszédos 3 mm-es
csiszoltba és a következő 6 mm-es kerek
gyöngybe.

9.

Felveszünk 3 db 15/0-s kását, 1 db 3 mmes csiszoltat és beleöltünk az alap
kásasorból kiálló 15/0-s kásába.

Majd visszaöltünk a 3 mm-es csiszoltba,
felveszünk 3 db 15/0-s kását és beleöltünk
a 6 mm-es és a mellette lévő 3 mm-es
gyöngybe.
A 8. lépéshez hasonlóan felveszünk 3 db
15/0-s kását és beleöltünk a következő 3
mm-es és 6 mm-es gyöngybe.
A továbbiakban az előző lépéseket
ismételjük addig, amíg körbe nem érünk.

Ezzel elkészült a medál.

Jó fűzögetést!
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