
Diana medál 

minta: Monper Gyöngybolt- Kekagyöngye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagszükséglet: 

- 3mm csiszi - 20db, 
- 2mm csiszi - 20 db, 

- 14mm Swarovski rivoli, 
- 2,5x5mm SuperDuo – (SD), 

-11/o Toho kása, 
- 15/o Miyuki kása, 

- 4x6,5mm Diamond A szín - 10db (DA), 
- 4x6,5mm Diamond B szín - 20 db (DB), 

- 4mm swari 10db, 
- szerelőkarika, medáltartó, 

- nagyobb gyöngy vagy bojt a díszítéshez, 
- 0,14-0,15 damil 

 

 

 



 

1. SD,11/o kása, SD, 11/o kása kört alkotunk az 
SD-on jövünk ki. 

2. Átöltünk a SD  másik lyukába raw technikával 
fogunk dolgozni. 

5. Alkoss kört, itt csak a 11/o kásákat kell 
felvenni alulra és felülre, majd az egyik 11/o 
kásából jövünk ki. 

6.  A 11/o kásák közé fűzz 2mm csisziket, majd 
a kör végén a egy csisziből gyere ki. 

3. 11/o kása, SD, 11/o kása fenékbe szúrjuk a 
kiinduló SD-t majd átöltünk a SD másik lyukába 

4. 10 egységet fűzz 



 

 

 

 

 

7. A csiszik közé fűzz 1 db 15/o kását. 8. Ölts a 15/o alatti 11/o kásába. 

9. 15/o,11/o,15/o kásákat fűzz a 11/o-ok közé.   
A kör végén ölts ki egy most befűzött 11/o 
kásán. 

10. 15/o,11/o,15/o kásákat fűzz a 11/o-ok közé, a 
kör végén ölts ki egy most befűzött 11/o kásán.  

11. Vegyél fel 1db 11/o kását és Ladder 
technikával fűzd. Haladj tovább gyöngy nélkül 
a 15/o,11/o,15/o egységen a következő 11/o-
ig. 

12. Fellépsz a most ladder-el befűzött 11/o-
ba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. Bele a rivolit és a 11/o-ok közé fűzz 2 mm 
csisziket. 

14. Damillal még egyszer menj körbe. 

15. A gyöngyökön át öltögess le az SD-k 
közötti 11/o-ba. 

16. 11/o, DA, 11/o gyöngyöket fűzz a 11/o-ok 
közé. 

17. Fellépünk a DA másik lyukába. 18. A DA közé fűzz DB, 3mm csiszi DB 
gyöngyöket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Ölts fel a DB felső lyukába. 20. A közel eső Diamondok közé 1db 11/o 
kását, a távol esők közé 15/o, 3mm 
csiszi,15/o kását fűzz. 

21.  Damillal menj körbe még egyszer! 22. Az egyik DB-nél ölts fel a felső 3mm 
csiszibe. 

23. 15/o, 4mm swari, 15/o ölts bele a csiszi 
feletti 11/o-ba. 

24. 15/o, ölts bele a swariba,15/o ölts bele a  

3 mm csiszi fenekébe, majd a Diamondo-s 
egységen fűzz át a következő csiszibe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gyöngyök a lélek könnycseppjei.” 

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

fel! 

www.gyongyom.hu 

25. Öltögess le a legalsó 3mm csiszibe, 
vegyél fel 15/o, 3 db 11/o 15/o kásákat és ölts 
a következő 3mm csiszibe. A kör végén ölts 
fel a most befűzött 11/o-ok legelején. 

26. Vegyél fel 11/o,15/o,11/o kását, ölts bele a 
harmadik 11/o-ba, majd haladj tovább a 
gyöngyökön át, Az első 11/o-on gyere ki. 

 

27. Az egyik 3mm csiszibe fűzz akasztóz 5 db 
11/o kásából és szerelőkarikából, menj át 
rajta többször. 

28. Ha szeretnél díszítő gyöngyöt vagy bojtot 
a medál alá, akkor öltögess az akasztóval 
szembeni 3mm csiszibe, és ide is fűzz egy 
akasztórészt a 27. lépésben leírtak szerint. 


