
Timi karkötő 

minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagszükséglet: 

- 3x8mm MobyDuo (01750) 36db, 

- 4mm Swarovski bicone (White Alabaster) 28db, 

- 4mm Csiszolt gyöngy (S6C1710) 56db, 

- 2,5x5mm MiniDuo (24107AL) 56db, 

- 3mm Cseh golyó (84496) 28db, 

- 11/0 Miyuki kásagyöngy (419), 

- 15/0 Miyuki kásagyöngy (592), 

- 0.14 damil 

- szerelőkarika/ kapocs 

 

 

 



 

1. 11/o kása, MobyDuo 4x alkoss kört majd  

lépj a MobyDuo üres lyukába. 

2. 11/o, 3mm golyó,11/o 4x, majd menj körbe 
többször. Lépj ki az egyik 11/o kásán, ami a 
MobyDuo után van. 

3. 3.15/o,11/o,15/o ölts a moby felső lyukánál 

5. A 4mm csiszik közé fűzz MiniDuo,15/o, 
MiniDuo, majd a csiszi és a 11/o kása közé 
15/o kását. 

6. Ölts a MiniDuo üres lyukába. 

3. 15/o,11/o,15/o ölts a MobyDuo felső lyukánál 
lévő 11/o-ba majd 15/o,11/o,15/o ölts a 
MobyDuo alsó lyukánál lévő 11/o-ba és ölts át a 
MobyDuon és a következő 11/o-on. 

4.  A 3mm golyóból indulsz a 3mm golyóra 
rawwal fűzz 4mm csiszi,11/o, 4mm csiszi majd 
menj tovább a következő 3mm golyóig... 



 

 

 

7. A két MiniDuo közé 11/o, 4mm swari,11/o a 
swari ráül a csiszikre és a két közel elő 
MiniDuo közé 11/o,15/o,11/o. 

8. Menj körbe még egyszer úgy, hogy a két 11/o 
közötti 15/o kását hagyd ki és alatta vezesd el a 
szálat. Egy elem kész fűzz összesen 7 db-ot. 

9. Összefűzés: A két 4 mm csiszi közé fűzz 
11/o, MobyDuo,11/o gyöngyöt majd haladj 
körbe a gyöngyökön és gyere ki a MobyDuo 
alsó lyukán. 

10. Fűzz pikót a MobyDuo mindkét oldalára 
15/o,11/o,15/o, kásából és ölts ki a MobyDuo 
felső lyukán. 

11. 11/o kása, majd ölts a másik elem csiszolt 
gyöngyébe.   

12. Öltögess el a gyöngyökön át,  a szemközti 
oldalra és, ide fűzz 11/o, MobyDuo,11/o. 

Menj körbe még egyszer damillal és folytasd az 
elemek összefűzését. Természetesen az első és 
utolsó elemre csak egy kásás, MobyDuo-s 
egységet fűzz ami a karkötő felé néz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyöngyök a lélek könnycseppjei.” 

      A minta a Monper Gyöngybolt tulajdona, ha posztolod, kérlek 
tüntesd fel! 

www.gyongyom.hu 

 

 

13. Ilyen, ha összefűzted az elemeket. 14. Fűzz akasztórészt a karkötő mindkét 
végére úgy, hogy a két csiszi közé fűzz be  

1 db 3mm golyót (ahová eddig a 
MobyDuokat fűztük) a golyóra raw 
technikával fűzz 7 db 11/o kását és 
szerelőkarikát majd menj körbe többször. 


