
SZERSZÁMOK

Szorítógyűrűfogó
(Cikkszám 694107) lásd főkatalógus 529. oldal

Ékszerhajlító oldalcsípőfogó
(Cikkszám 694103) lásd főkatalógus 529. oldal

Ékszerhajlító kombináltfogó
(Cikkszám 694101) lásd főkatalógus 529. oldal

FIMO GYÖNGYMIX 

Ékszerdarabok

Zöld-kék lánc

1 Fűzzünk egy szorítógyűrűt két 50

cm hosszúságú drótra, majd akasz-

szuk be az ékszerzárat. Ezután ve -

zessük vissza az ékszerdrótot a

szorítógyűrűn, tartsuk meg a szorí-

tógyűrűt az ujjunkkal a kívánt pozí-

cióban úgy, hogy a dróthurok ne

legyen túl nagy. Rögzítsük a szorító -

gyűrűt erős összenyomással. 2 Most

kezd hetjük a felfűzést. Először

vezessük át mindkét drótot egy

Fimo gyön gyön, következő lépésként

egy bombírozott korongot, ezt kereszt-

ben fűzzük fel (lásd kép). Ezt ismé-

teljük meg addig, amíg ki nem ala-

kul a kívánt hosszúság. 3 Az ékszer-

zár má sik részét rögzítsük az 1. pont-

ban leírtak szerint. 

Színes lánc

1 Egyszerűen tetszés és hangulat

szerint fűzzünk fel gyöngyöket és

köztes részeket keverten a nemes -

acélhurokra, tűzzük rá a zárósapkát

a drótra és rögzítsük egy erős ösz-

sze nyomással egy fogóval. 

Minden nő szereti, ha ékszerrel megajándékozzák. Legfőképpen, 
ha azt a kedvesüktől kapják. Közben nem az ár teszi ki az ajándékot, 
hanem a gesztus, ami mögötte van. Ezek az ékszerdarabok nagyon 
értékesnek tűnnek és a gyerekek számára is megfizethetőek. 

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG

Zöld/kék lánc:
Fimo - gyöngymix 15 mm
(Cikkszám 69872) lásd TK 89. oldal

Fémelem bombírozott korong 20 mm
(Cikkszám 69426) lásd TK 93. oldal

Köztes karika Ø 7 mm
(Cikkszám 69102) lásd főkatalógus 520. oldal

Karabíner 14 x 7 cm
(Cikkszám 7156.. ezüst-92) lásd FK 526. oldal

Szorítógyűrű
(Cikkszám 7136.. platina-92) lásd FK 524. oldal

Nemesacéldrót Collier-hez
(Cikkszám 7212.. platina-92) lásd FK 524. oldal

Színes lánc:
Fimo - gyöngymix 15 mm
(Cikkszám 69872) lásd TK 89. oldal

Fémgyöngyök Karima
(Cikkszám 69482) lásd FK 521. oldal

Műanyag - köztes rész mix
(Cikkszám 71385) lásd FK 522. oldal

Nemesacélkarika
(Cikkszám 720492) lásd FK 524. oldal


