
Xénia medál 

minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagszükséglet: 

- 6x5mm Nib-Bit 16db, 

- 5x3mm Pinch 32db, 

- 9x17mm Carrier gyöngy 4db, 

- 14mm Swarovski rivoli 1db, 

- 3mm Swarovski bicone 8db, 

- 11/0 Miyuki kásagyöngy, 

- 15/0 Miyuki kásagyöngy, 

- 0.16 damil 

- szerelőkarika/ medáltartó 

 

 

 



 

1. 11/0, Nib-Bit, 11/0, carrier, 11/0, pinch, 11/0, 
pinch, 11/0 majd ölts bele a carrier másik 
lyukába. Ezt fűzd meg 4x, majd alkoss egy kört.  

2. Ölts a Nib-Bit másik lyukába és fűzz Nib-Biteket a 
Nib-Bitek közzé a vastag résznél lévő lyukat 
használd, majd haladj körbe még egyszer damillal. 

5. A 3mm-es Swarik közzé fűzz 1db pinchet és közben 
tedd bele a Rivolidat. Fűzd át többször damillal, majd 
gyere ki az egyik carrier alatti pincből. 

6. Pinch, 11/0, pinch majd ölts bele a következő 
carrier alatti pinchbe. Ez után ölts ki a pinchek 
közötti 11/0 kásán.  

3. Ölts a Nib-Bit még szabad lyukába és fűzz 11/0 
kásákat a Nib-Bitek közzé, majd ölts ki az egyik 
carrier alatti 11/0 kásán.  

4. A carrier alá 1db pinchet fűzz a két kása közzé a Nib-
Bitre pedig 4db 15/0 kása, 1db 3mm-es Swari, 4db 
15/0 kása. Ha körbe értél, gyere ki az egyik pinchen.  



 

 

A gyöngyök a lélek könnycseppjei.” 

      A minta a Monper Gyöngybolt 
tulajdona, ha megfűzöd az ékszert és 

posztolod, kérlek tüntesd fel honnan való. 
Köszönjük! 

 

7. 4db 11/0, 1db Nib-Bit, 4db 11/0 ölts a carrieren 
lévő 2 pinch közötti kásába, majd 4db 11/0, 1db 
Nib-Bit, 4db 11/0 bele a befoglaláson lévő két pinch 
közötti 11/0 kásába.  

8. Újra átmegyünk a 7. lépésen damillal de úgy, hogy 
a két pinch közötti kása fölé befűzünk 1db 11/0 
kását, majd ölts ki a carrieren ülő két pinch közötti 
kásán.  

9. 4db 15/0 kása ölts bele a Nib-Bitbe, 1db 15/0, 1db 
pinch ölts az előző körben befűzött 11/0 kásába. 1db 
pinch, 1db 15/0 bele a Nib-Bitbe, majd újra 4db 15/0 
kása bele a carrieren ülő két pinch közötti 11/0 
kásába. 

10. 3db 11/0 raw technikával, majd haladj át az előző 
körben befűzött 15/0 kásákon Nib-Biteken 15/0 
kásákon és vegyél fel 1db 15/0, 1db 11/0, 3mm swari, 
1db 11/0, 1db 15/0 és ölts bele a Nib-Bit előtti 15/0 
kásába. 

Tetszőleges helyre fűzz akasztót.  


